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  اإلهداء
  

أسأل ا أن يتغمدها بواسع رمحته يف الفردوس األعلى مع النبيني ..ما غابت عن روحي إىل روح أمي اليت 
  ..والصديقني والشهداء والصاحلني وحسن أولئك رفيقا

  

أسأل ا أن يكافئه بالعفو واملغفرة ..إىل والدي احلبيب الذي غمرني حببه وعطائه ودعائه فما خبل 
  ..م والرضوان وجزيل العطاء يف جنات ونعي

  

   ,إىل زوجيت وأوالدي الذين فاضوا علي بعطائهم، واحتملوا معي كثريا يف سبيل إمتام هذه الدراسة
  .. ومنحوني من وقتهم الكثري

  

  ..إىل أهلي وأصدقائي .. إىل إخوتي وأخواتي 
  

  ..إىل القدس .. إىل فلسطني .. إىل الشهداء 
  

  ..ينه العايل  حراس الوطن وجب,إىل أبطال املقاومة الفلسطينية
  

  .إىل أبناء األمة اإلسالمية يف كل مكان .. إىل أبناء فلسطني 
  

  .. رمز العطاء وأمل الغد ,إىل املعلم الفلسطيين
  

  ..إىل كل هؤالء أهدي مثرة هذا اجلهد عرفانا وحبا ووفاء 
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  الشكر والتقدير
  

ـــه هللا تعـــالى      ــالىآو , إن الـــشكر أول @  : "مـــن قائـــل  عـــز هســـبحان, خـــره هللا تعـ  ? > =

H G F E D C B A  ) " 7: إبراهیم . (  
وسخر لي قلوبا نقیة , الذي یسر لي إتمام هذه الدراسة, حمد اهللا حمدا كثیرا طیبا مباركا فیهأف     

والحمد هللا رب , ومنحت الكثیر, فیسرت العسیر, وأیادي بیضاء أعطت فجادت, تاحتضنت ووّف 
  . العالمین

 زادها اهللا طیبا –هذه الجامعة الطیبة ,  اإلسالمیة  أبدا بتقدیم الشكر والعرفانوبالجامعة     
  .  خیر الدعاءيفلها وللقائمین علیها من, ه العظیمرحوص, ومنارة العلم,  حاضنة األجیال–ما یكر تو 

,  المزین الذي أحاطني برعایته حسینسلیمان:      كذلك جزیل الشكر واالمتنان لسیادة الدكتور
  . فله عاطر الثناء وجمیل الوفاء , أفادني بتوجیهاته السدیدةو 

 رائد الحجار  الفاضل والدكتورفؤاد العاجزلدكتور الفاضل  ل   كما یسرني أن أتقدم بالشكر الكبیر
بداء ,ومناقشتها,  هذه الدراسةبتحكیم مناقشة اعلى قبولهم  لیفیضا علیها من علمهما الغزیر، وإ

  . فلهما مني كل االعتزاز والتقدیر, واآلراء الرشیدةالمالحظات المفیدة، 
قدموه  من ا  الذین قاموا بتحكیم االستبانة على مالسادة المحكمینوالشكر موصول لكل      

  . ونصیحة خالصة , مشورة صادقةمن وبما أمدوا به الباحث , مالحظات علمیة
 ،حمدأ خص بالذكر ابنّي ألدراسة و      وأتقدم بالشكر الجزیل لكل من ساعدني في طباعة هذه ا

  .   اهللا عني خیر الجزاء ، فجزاهمحمد زعربأوزمیلي األستاذ , ومحمد
,      وال یفوتني أن أتقدم بالشكر الدائم إلخواني الكرام وأصدقائي األعزاء الدكتور سعید حرب

 ومساعدات  عرمانة على ما قدموه لي من تسهیالتأبوشرف عابدین واألستاذ مازن أواألستاذ 
  .فلهم مني كل الوفاء والبر والعرفان , لتخرج دراستي هذه إلى النور

   وأخیرا أسجل شكري العمیق لكل من أعانني وشجعني على إتمام هذه الدراسة ولو بدعوة خالصة  
  .في ظهر الغیب 
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   ملخص الدراسة                                     
  

ـــوان الدراســـة ــة الثانویــــة  : " عن ــري لـــدى طلبـــة المرحلـ ــز األمـــن الفكـ ــي تعزیــ ــیة فـ دور اإلدارة المدرسـ
  "وسبل تفعیله  ,بمحافظات غزة

  :أهداف الدراسة 
  :        سعت الدراسة إلى تحقیق األهداف التالیة 

ي تعزیـــز األمـــن تحدیـــد درجـــة ممارســـة مـــدیري المـــدارس الثانویـــة بمحافظـــات غـــزة لـــدورهم فـــ - 1
  .الفكري لدى الطلبة 

التحقق من وجود فـروق بـین متوسـطات درجـة ممارسـة مـدیري المـدارس الثانویـة بمحافظـات  - 2
, المدیریـة, هـل العلمـيؤ الم, النـوع( مـن الفكـري تعـزى إلـى متغیـرات غزة لدورهم في تعزیز األ

 ) .سنوات الخدمة 
دور مـدیري المـدارس الثانویـة فـي تعزیـز  التي قد تسهم في تفعیـل مجموعة من السبل تقدیم  - 3

  .األمن الفكري لدى الطلبة 
  : منهج الدراسة    

  .     استخدم الباحث المنهج الوصفي التحلیلي كونه األنسب لطبیعة هذه الدراسة
ــة ونــــوابهم بمحافظـــات غــــزة والبــــالغ عــــددهممــــجمیــــع مـــدیري ال : مجتمــــع الدراســــة     :دارس الثانویــ
)268.(  

مــدیرا ونائبــا مــن جمیــع أفــراد مجتمــع الدراســة بعــد ) 236(بلغــت عینــة الدراســة   : راســة   عینــة الد
  . من أفراد المجتمع األصلي ستطالعیةاستثناء العینة اال

استخدم الباحث االستبانة للوقوف على مدى ممارسة المـدیرین ونـوابهم ألدوارهـم  : أدوات الدراسة   
 فقــرة مفتوحــة لطــرح المقترحــات التــي تــؤدي إلــى تفعیــل دور فــرد الباحــثأو , فــي تعزیــز األمــن الفكــري

  .دى طلبة الثانویة بمحافظات غزةاإلدارة المدرسیة  في تعزیز األمن الفكري ل
  : النتائج التالیةتوصلت الدراسة إلى و
  %).79.58(بدرجة عالیة أدوارهم في تعزیز األمن الفكري لدى الطلبة  مدیرو المدارسیمارس . 1
بین متوسـط تقـدیرات عینـة  ) α ≥ 0.05(وق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة ال توجد فر . 2

الدراسة لدرجة ممارسة مدیري المدارس الثانویة بمحافظات غزة لدورهم في تعزیـز األمـن الفكـري مـن 
 .وجهة نظر المدیرین ونوابهم تعزى لمتغیر النوع 
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الدراسة لدرجة ممارسة مدیري المدارس الثانویة بمحافظات غزة لدورهم في تعزیـز األمـن الفكـري مـن 

  .وجهة نظر المدیرین ونوابهم تعزى لمتغیر المؤهل العلمي
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ینــة بــین متوســط تقــدیرات ع ) α ≥ 0.05( توجــد فــروق ذات داللــة إحــصائیة عنــد مــستوى داللــة .4
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ـــة إحـــصائیة عنـــد مـــستوى داللـــة . 5 ــد فـــروق ذات دالل ــط تقـــدیرات  ) α ≥ 0.05(ال توجـ ــین متوسـ    بـ
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Abstract 

  
Study Title: 
"The Role of the School Administrations  in Enhancing  Secondary  
Students' Protection of Ideological Values   in Gaza Governorates and 
Ways to  Activate them " 
 

Objectives of the study: 
 

       The study sought to achieve the following objectives: 
1 - Determine the degree of practice  in  the secondary school principals in Gaza 
Governorates for their role in enhancing the students' protection of ideological values . 
2 - Check for differences between the mean degree of practice in  secondary school 
principals in Gaza Governorates for their role in enhancing the students' protection of  
ideological values attributable  to the variables (gender, academic qualification, the 
Directorate, years of service). 
3 -Provide some suggestions that may contribute to activate the role of secondary school  
     principals in enhancing the  students' protection of  ideological values . 
 
The study approach : 
     The researcher used the descriptive analytical method being most appropriate to the 
nature of  this study.  
The study population:  
     The study population was all the  secondary school principals and their deputies  in 
Gaza  Governorates which is  (268) members.      
Study Sample:  
     The total study sample was (236) secondary school principals and their deputies  of 
the whole population of the study sample after exclusion of the original members of the  
     community of origin. 
Study Tools: 

 The researcher used a questionnaire to determine the extent to which principals and 
their deputies for their roles in enhancing the students' protection of  ideological 
values, and singed out an open paragraph for proposals to activate  the role of school 
principals in enhancing the students' protection of  ideological values of Gaza high 
school students. 
 

The most important results of the study: 
     The study found out  the following results: 
1 - That the most important roles exercised by secondary school principals in enhancing 
the  students' protection of  ideological values with high grade ( 79.58%). 
 
2. There are no statistically significant differences at the level   (α ≤ 0.05) between the 
average estimates of the study sample to the point of the practice of the secondary 
school principals of Gaza  governorates for their role in of  secondary school principals 
in Gaza Governorates for their role in enhancing the students' protection of  ideological 
values from the perspective of the principals and their deputies due to the type variable. 
 



 ر 

  
3. There are no statistically significant differences at the level of significance (α ≤ 0.05) 
between the average estimates of the study sample to the point of the exercise of the 
secondary school principals of Gaza  governorates for their role in of  secondary school 
principals in Gaza Governorates for their role in enhancing the students' protection of  
ideological values from the perspective of the principals and their deputies due to the 
scientific qualification variable. 
 
4. There are statistically significant differences at the level of significance (α ≤ 0.05) 
between the average estimates of the study sample to the point of the practice of the 
secondary school principals of Gaza  governorates for their role in of  secondary school 
principals in Gaza Governorates for their role in enhancing the students' protection of  
ideological values from the perspective of the principals and their deputies due to the  
years of service variable for more than 10 years. 
 
5. There are no statistically significant differences at the level of significance (α ≤ 0.05) 
between the average estimates of the study sample to the point of the practice of the 
secondary school principals of Gaza  governorates for their role in of  secondary school 
principals in Gaza Governorates for their role in enhancing the students' protection of  
ideological values from the perspective of the principals and their deputies due to the 
directorate variable . 
 
 
    The most important recommendations: 
1- The study recommended training courses for school principals and their deputies  ,    
to  equip  them with skills to enhance students' protection of  ideological values. 
2- Give  the school principals sufficient powers to enable them practice their roles in 
enhancing  the students' ideological values, and address the students' ideological 
deviation. 
 
    The most important proposals: 
1- Conducting studies on the role of school administration  in promoting the social 
security of the students. 
2- Prepare a proposal to activate the role of school administration in enhancing the 
students' protection of  ideological values. 
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  الفصل األول
  خلفیة الدراسة

  :مقدمة
حیــث تــشكل ,  فــي تحقیــق غایــات المجتمــع وتطلعاتــهل المؤســسات التربویــة بــدور جلیــ      تــضطلع

كــسابهم قــیم المجتمــع  وســیلة هامــة، وركیــزة عظیمــة فــي تكــوین شخــصیات األفــراد وتــشكیل عقــولهم وإ
، متفانیـة فـي لدینها ووطنها، مبدعـة فـي إنتاجهـاومبادئه وأخالقه، لكي ینمو شخصیة متوازنة منتمیة 

رة علـى مواجهــة التحـدیات ومواكبـة التطـورات والمــستجدات، ولتـشكل هـذه الشخـصیة لبنــة عملهـا، قـاد
  .في البناء الحضاري الذي ینشده المجتمع لنفسه وألفراده 

ذا كانــت اإلدارة الــصحیحة والفاعلــة هــي ســبب نجــاح الــدول والمؤســسات فــي تحقیــق أهــدافها،       وإ
ــة التربیــــة أو اإلدارة الترب ــإن إدارة عملیـ ــى مختلـــف مــــستویاتها لهـــا أهمیــــة فـ ـــة علــ ویـــة الــــسلیمة والفاعل

ــا إن كثیـــرا مــــن الـــدول حققــــت نجاحهـــا باعتمادهــــا علـــى اإلدارة التربویــــة  مـــضاعفة، وال نبـــالغ إذا قلنــ
ـــشودة  ــــ ــ ـــضتها المن ـــــ ــق نهـ ــــ ـــي تحقیـــ ــــ ــ ــلیمة ف ــــ ــس ســـ ــــ ـــى أســـ ــــ ــ ــة عل ـــــ ـــة والقائمــ ــــ ــ ــة الفاعل ــــ ــــد (والتعلیمیـــ عبـــــ

   ).185:1992المعطي،
حیــث ,  هــي األبــرز دورا فــي تحقیــق نجــاح النظــام التربــوي فــي المجتمــع وتعــد اإلدارة المدرســیة    

تشكل المدرسة المیـدان الحقیقـي الـذي تـتم فیـه عملیـة تربیـة الناشـئة، حیـث ینـاط بالمدرسـة مـسئولیات 
عظیمة من إكساب الطالب المعارف والمهارات والقیم والمبادئ في جو مـن األمـن واالسـتقرار یـسمح 

كامـــل والمتـــوازن، وفـــي جـــو مـــن التحفیـــز والتـــشویق یـــسمح لـــه بـــإطالق إبداعاتـــه للطالـــب بـــالنمو المت
  .واستثمار طاقاته ومواهبه

 المدرســـیة تمـــشیا مـــع طبیعـــة العـــصر ومـــستجداته ومتطلباتـــه، فلـــم یعـــد ة      وقـــد تطـــور دور اإلدار 
ق الجـدول هدف مدیر المدرسة مجرد الحفاظ على النظـام، وتـسییر شـئون المدرسـة تـسییرا روتینیـا وفـ

ـــدور حـــول  ــیة ی ـــة وتغیـــبهم، بـــل أصـــبح العمـــل فـــي اإلدارة المدرسـ الموضـــوع، وحـــصر حـــضور الطلب
الطالــب، وتــوفیر كــل الظــروف واإلمكانــات التــي تــساعد علــى توجیــه نمــوه العقلــي والبــدني والروحــي، 

ـــإلدا ــداف االجتماعیـــة التـــي هـــي األســـاس بالنـــسبة ل ـــة لتحقیـــق األهـ رة وكـــذلك تحـــسین العملیـــة التربوی
  ) .9 :1985سمعان ومرسي،( المدرسیة 

لما تتمیز به هـذه المرحلـة العمریـة ,      وتعّد المرحلة الثانویة مرحلة فارقة وحساسة في حیاة الطلبة
والرغبــة فــي اكتـــشاف مــا هـــو ,  مــن تحـــوالت فكریــة تتــسم باالضـــطراب وكثــرة التـــساؤل– المراهقــة –

, عمــل علــى تحقیــق الطمأنینــة واألمــان فــي نفوســهمممــا یــستلزم ال, غــامض أو متنــاقض فــي أذهــانهم
شـعارهم بــالتفهم ومــد الجـسور معهــم ومحــاورتهم  یــصل  معتــدالً ومخاطبـة عقــولهم ووجــدانهم خطابـاً , وإ

  .بهم إلى حالة االستقرار الفكري والوجداني 
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لعملیـة ، حیـث یعتبـر المـسئول األول عـن إدارة ا ناجحـاً       إن مدیر المدرسة النـاجح یعنـي مجتمعـاً 
التربویة في المدرسة وقیادتها نحو تحقیق أهداف المنظومة التعلیمیة التي یتـصدرها تحقیـق شخـصیة 

الروحـي، والتـي بـدورها تحقـق لمجتمعهـا , النفـسي, االجتمـاعي, العـاطفي, سویة تتسم بـالتوازن العقلـي
  .األمن واالطمئنان الذي یرقى المجتمع بظله ویتقدم

فــال تــستقیم , وهــو مطلــب لكــل مجتمــع, لهیــة كبــرى یمــّن اهللا بــه علــى عبــاده       إن األمــن نعمــة إ
یقـول اهللا ، وهـذه حقیقـة أشـار إلیهـا القـرآن الكـریم, الحیاة وال یـنعم النـاس بالرخـاء بغیـر اسـتقرار األمـن

Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê " :  تعالى  É È Ç
æ å ä ã â á à ß  Þ ِ  " ) ألن , اآلیة قدمت األمن علـى طلـب الـرزقف, )126:البقرة

 اإلنتــاج واإلبــداع وهــو یفتقــر إلــى األمــن، أمــا إذا بــسط األمــن جناحــه ىاإلنــسان بطبیعتــه ال یقــدر علــ
علیه فسوف تنطلق الطاقات والمواهب، ویتحقق االزدهار والتنمیة والرقي، كما اعتبرت السنة النبویة 

مـن أصـبح :" فقـد قـال رسـول اهللا صـلى اهللا علیـه وسـلم , أكملهـا للحیاة والـدنیا بالمطهرة األمن موازیاً 
 فـي رواه الترمـذي".(فكأنمـا حیـزت لـه الـدنیا , ومـهعنده قوت ی, جسده  فيمعافىً ,  في سربهآمناً 

  ) . 4/574 ، ج2346:، حدیث رقم سننه
ع اإلنــسانیة       واألمــن ركیــزة أساســیة تــستند إلیهــا حیــاة البــشریة، ودعامــة كبــرى یقــوم علیهــا إبــدا

ــاس  ــق مــــصالح النــ ــرد والمجتمــــع بالــــسالمة واالطمئنــــان، وبــــه تتحقــ وعطاؤهــــا، وباســــتتبابه یــــشعر الفــ
، وتحفــظ الــضرورات الخمـس، ویحمــى األمــن الـوطني بكــل مقوماتــه، وبـالنظر إلــى األمــن طلبـاتهمومت

ي، األمــن األمــن الجنـائي، األمــن الـسیاس: بمفهومـه الـشامل یتــضح أنـه یــشمل مجـاالت متعــددة منهـا 
االقتــصادي، األمــن االجتمــاعي، األمــن الــصحي، وصــوال إلــى األمــن الفكــري الــذي یــأتي علــى رأس 
القائمــة ألهمیتــه وحــساسیته النابعــة مــن مخاطبــة العقــل، وصــلته الوثیقــة بكــل جوانــب األمــن األخــرى 

  ) .2 :2008الحارثي،(
ث كـل أنـواع األمـن مـن بوتقـة األمـن ، إذ تنبعـ لكـل أنـواع األمـن     إن األمن الفكري یعتبر األساس

وتعـود أهمیـة األمـن الفكـري إلـى ارتباطـه , الفكري، فعلیه المعول في تحقیق كل أنـواع األمـن األخـرى
بالفكر والعقل الذي یعد أسمى ما یتمیز به اإلنسان، ولذا تحرص كل أمة على سالمة عقول أفرادهـا 

  .ائد والقیم والمبادئ األصیلةالعقووقایتهم من كل ما یهدد الثوابت، أو یعبث ب
      إن األمن الفكري ذو صلة عمیقة بهویة األمة وشخصیتها الحضاریة، فإذا اطمأن النـاس علـى 
ما عندهم من أصول وثوابت، وأمنوا على ما لدیهم من مثل ومبادئ فقد تحقق لهم األمـن فـي أسـمى 

ــاهج  ــ ــدة، ومن ــادئ وافــ ــ ــت أفكــــارهم بمب ذا تلوثــ ــه، وإ ــ ـــوره ومعانی ــــات صـ ـــة، وثقاف ــــة، وأفكــــار منحرفـ دخیل
مــستوردة، فقــد جــاس الخــوف بــین ظهــرانیهم، وحــل فــي دیــارهم لیهــدد كیــانهم ویقــضي علــى مقومــات 
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بقائهم، لذلك حرصت شریعتنا الغراء على تعزیز جانب األمن الفكـري لـدى األفـراد واألمـة والمجتمـع، 
   ).   25 : 2008الحارثي، ( وكان لها قصب السبق في ذلك 

وهو الـسیاج الـواقي ,    إن تحقیق األمن الفكري یعتبر خط الدفاع األول عن هویة األمة ووجودها  
وهـــذا یـــستلزم یقظـــة وتخطیطـــا واعیـــا وتكاتفـــا حقیقیـــا , فـــي وجـــه أي تهدیـــد یـــستهدف تقـــویض أركانهـــا

ن حـــدوث أي خلــل فیــه یترتـــب علیــه عواقـــب - البــالغ الحــساسیة –لحمایــة هــذا النـــوع   مـــن األمــن وإ
وقد تتسبب في إلقاء بـذور التنـاحر , من تلوث الفكر بجراثیم فكریة غریبة تتربص ببقاء األمة, خیمةو 

  .                                         وتهدد شمسه باألفول, والشحناء بین أفراد المجتمع المسلم
 فـي تنـاول  قـصوراً      وقد الحظ الباحث من خالل اّطالعه علـى األدب التربـوي فـي هـذا الموضـوع

ــم یعثــر علــى أیــة دراســة تتنــاول األمــن الفكــري فــي میــدان التربیــة فــي  قــضیة األمــن الفكــري، حیــث ل
فلــسطین، أو فــي الــدول العربیـــة باســتثناء المملكــة العربیـــة الــسعودیة التــي اهتمـــت بــشكل كبیــر بهـــذا 

فلـسطین، فتفـتح البــاب ولعـل هـذه الدراسـة تكـون مـن أوائـل الدراسـات فـي هـذا المجـال فـي , الموضـوع
  .لدراسات أخرى  في موضوع األمن الفكري من أبعاد مختلفة 

      ولقــد تنــاول عــدد مــن البــاحثین موضــوع األمــن الفكــري فــي دراســاتهم، ومعظمهــم فــي المملكـــة 
التي تناولت دور المدرسة الثانویة فـي ) 2008،قضیب( ومن تلك الدراسات دراسة ,العربیة السعودیة

التــي تناولــت دور اإلدارة المدرســیة فــي ) 2011الحربــي،(مــن الفكــري لــدى الطلبــة، ودراســة تعزیــز األ
التــي تناولــت ) 2007،الحــارثي(دراســة تحقیــق األمــن الفكــري الوقــائي لــدى طلبــة المرحلــة الثانویــة، و 

التـــي ) 2004، الجحنـــي(إســهام اإلعـــالم التربـــوي فـــي تحقیــق األمـــن الفكـــري لـــدى الطــالب، ودراســـة 
التـي تناولـت دور وكـالء )  م2006خریـف، ( وظیفة األسرة في تدعیم االمن الفكري، ودراسة تناولت

  .اإلدارة المدرسیة في تحقیق األمن الفكري لدى طلبة المرحلة الثانویة بالریاض 
  :مشكلة الدراسة 

حتــل       تبـدو الحاجــة لتعزیـز األمــن الفكـري أكثــر مــا تبـدو فــي فلـسطین، حیــث ال یـزال االحــتالل ی
, ویحــارب وجودهــا فــي كــل مجــال بكــل مــا أوتــي مــن قــوة, ویهــدد هویتهــا وأمنهــا وكینونتهــا, أرضــها

ــرف الفكــــري, إضــــافة إلــــى أخطــــار أخــــرى تحــــیط بالناشــــئة ــا التطــ ــة, ومــــن أبرزهــ , والعولمــــة, والعلمانیــ
ه العــصر وغیرهـا ممــا أفـرز , والفــضائیات المفتوحـة, وثــورة االتـصاالت والمعلوماتیـة, واالنفتـاح الثقـافي

تـدعو كــل مخلــص لهـذه األمــة أن یتنبــه للقیـام بــدوره علــى أكمـل وجــه فــي الــذود , الحـالي مــن إفــرازات
  .      ووقایة قناعاتها وتحصین فكرها, عن عقائد األمة وثوابتها

 لمــدارس مختلفــة حاجــة الطلبـة إلــى تعزیــز هــذا النــوع       وقـد لمــس الباحــث مــن خــالل عملـه مــدیراً 
ة فــي ظــل الظــروف االقتــصادیة والــسیاسیة بالغــة الــصعوبة التــي یعانیهــا الــشعب خاصــ, مــن األمــن

ــین الفلــــسطیني فــــي ظــــل االحــــتالل، وانطالقــــاً  ــان الباحــــث بالعالقــــة العــــضویة التــــي تــــربط بــ  مــــن إیمــ
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ـــد استـــــشعر دور اإلدار  ـــة الناشـــــئة ةالمنظومـــــة التربویـــــة والمنظومـــــة األمنیـــــة، فقــ ــي حمایــ  المدرســـــیة فـــ
   .لورت في ذهنه مشكلة الدراسةا تبوتحصینهم، وهكذ

   :ومن هنا یمكن تحدید مشكلة الدراسة في السؤال الرئیس التالي 
ـــة " ـــة المرحلـــة الثانوی ـــدى طلب مـــا دور اإلدارة المدرســـیة فـــي تعزیـــز األمـــن الفكـــري ل

  ؟" بمحافظات غزة، وما سبل تفعیله
  : األسئلة الفرعیة التالیة  الرئیسل    ویتفرع من السؤا

 المدارس الثانویة بمحافظـات غـزة لـدورهم فـي تعزیـز األمـن الفكـري لـدى إداراتجة ممارسة ما در . 1
  الطلبة من وجهة نظر المدیرین ونوابهم ؟

بـــین متوســط تقـــدیرات  ) α ≥ 0.05(هــل توجــد فـــروق ذات داللــة إحـــصائیة عنــد مـــستوى داللــة . 2
ـــة بمحافظـــاتإدارات عینـــة الدراســـة لدرجـــة ممارســـة   غـــزة لـــدورهم فـــي تعزیـــز األمـــن المـــدارس الثانوی

النـوع، المؤهـل العلمـي، سـنوات : ( الفكري من وجهة نظـر المـدیرین ونـوابهم تعـزى للمتغیـرات التالیـة 
  ؟  ) ، المدیریةالخدمة

المـــدارس الثانویـــة بمحافظـــات غـــزة فـــي تعزیـــز األمـــن الفكـــري لـــدى إدارات مـــا ســـبل تفعیـــل دور . 3
  الطلبة؟

  :فروض الدراسة 
بین متوسط تقـدیرات عینـة  ) α ≥ 0.05(وق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة ال توجد فر  . 1

 المدارس الثانویة بمحافظات غزة لدورهم في تعزیـز األمـن الفكـري إداراتالدراسة لدرجة ممارسة 
 ). إناث-ذكور(من وجهة نظر المدیرین ونوابهم تعزى لمتغیر النوع 

بین متوسط تقـدیرات عینـة  ) α ≥ 0.05(ستوى داللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند م . 2
 المدارس الثانویة بمحافظات غزة لدورهم في تعزیـز األمـن الفكـري إداراتالدراسة لدرجة ممارسة 

  ). ماجستیر فأعلى–بكالوریوس(من وجهة نظر المدیرین ونوابهم تعزى لمتغیر المؤهل العلمي

بین متوسط تقـدیرات عینـة  ) α ≥ 0.05( داللة توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوىال  . 3
 المدارس الثانویة بمحافظات غزة لدورهم في تعزیـز األمـن الفكـري إداراتالدراسة لدرجة ممارسة 

  ســنوات، 9-5 ســنوات، 4-1(مــن وجهــة نظــر المــدیرین ونــوابهم تعــزى لمتغیــر ســنوات الخدمــة 
  ). سنوات فأكثر10

بین متوسط تقـدیرات عینـة  ) α ≥ 0.05(ند مستوى داللة ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة ع . 4
 المدارس الثانویة بمحافظات غزة لدورهم في تعزیـز األمـن الفكـري إداراتالدراسة لدرجة ممارسة 

  شـرق غـزة – غرب غـزة –شمال غزة (  من وجهة نظر المدیرین ونوابهم تعزى لمتغیر المدیریة
  ). رفح – شرق خانیونس – خانیونس –
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  :ف الدراسة أهدا
  :       تتحدد أهداف هذه الدراسة في 

 المدارس الثانویة بمحافظات غزة لدورهم في تعزیز األمـن إدارات درجة ممارسة التعرف إلى . 1
 . الفكري لدى الطلبة

 المـدارس الثانویـة بمحافظـات غـزة لـدورهم فـي إداراتفروق في درجـة ممارسـة الكشف عن ال . 2
ــزى إلــــى  ،  العلمــــي،  ســــنوات الخدمــــةالنــــوع، المؤهــــل:( متغیــــرات تعزیــــز األمــــن الفكــــري تعــ

 ) .المدیریة

 المـدارس الثانویـة فـي تعزیـز إدارات التـي قـد تـسهم فـي تفعیـل دور مجموعة من الـسبلتقدیم  . 3
 .األمن الفكري لدى الطلبة 

  :أهمیة الدراسة 
  :یمكن تلخیص أهمیة هذه الدراسة فیما یلي 

ـــن -1      ــا مـ ــة أهمیتهــ ــــاء شخــــصیة المــــتعلم،  تــــستمد الدراســ ــن الفكــــري ودوره فــــي بن  أهمیــــة األمــ
  .والمحافظة على هویته الثقافیة والفكریة

 یعتبـر موضـوع األمـن الفكـري مـن الموضــوعات غیـر المطروقـة فـي الدراسـات العلمیـة فــي -2      
ـــاول دور مـــدیري  ـــل فـــي فلـــسطین التـــي تتن ــن الدراســـات القالئ ـــسطین، وقـــد  تكـــون هـــذه الدراســـة مـ فل

  .دارس الثانویة في تعزیز األمن الفكري لدى الطلبة على حد علم الباحث الم
  :  قد یستفید من هذه الدراسة -3      

حیـث یمكــنهم االســتفادة مـن الدراســة فــي كیفیـة ممارســة دورهــم فــي :  المــدارس الثانویــة مـدیرو.أ 
عداد البرامج الالزمة لذلك   .تعزیز األمن الفكري لدى الطلبة، وإ

قد تساعد الدراسة المسئولین في وزارة التربیة والتعلیم في وضع برامج : رة التربیة والتعلیموزا .ب 
ودورات تتــضمن ســبل تفعیــل دور مــدیري المــدارس فــي تعزیــز األمــن الفكــري مــن خــالل المقترحــات 

  .والتوصیات التي تقدمها الدراسة 
لدراسـة الـضوء علـى مفهـوم  حیـث ستـسلط ا: والمهتمـون بقـضایا األمـة والـشباب المفكرون.ج 

، وأهمیة تكاتف مؤسسات المجتمع فـي استقرار المجتمعات وتقدمهااألمن الفكري وأهمیته في تحقیق 
  .تحصین الناشئة وحمایة الثوابت، وتفعیل التعاون بین المدرسة والبیئة الخارجیة 

المدارس في تحقیق أنواع قد تفتح الدراسة آفاقا جدیدة للباحثین تتعلق بدور مدیري : الباحثون . د 
  . عدیدة من األمن كاألمن االجتماعي واألمن البیئي واألمن النفسي، وغیر ذلك 
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  : حدود الدراسة 
 دور اإلدارة المدرسـیة فـي اقتـصرت هـذه الدراسـة فـي حـدها الموضـوعي علـى: الحد الموضـوعي 

  .تفعیله ل وسب بمحافظات غزة تعزیز األمن الفكري لدى طلبة المرحلة الثانویة
 .  اقتصرت الدراسة المیدانیة على محافظات غزة :الحد المكاني 

 .  اقتصرت الدراسة على المدارس الثانویة التابعة لوزارة التربیة والتعلیم العالي:الحد المؤسسي 

 .  طبقت هذه الدراسة على جمیع مدیري المدارس الثانویة ونوابهم بمحافظات غزة :الحد البشري 

 . م2012-2011 طبقت هذه الدراسة في الفصل الثاني من العام الدراسي :ماني الحد الز 

  : مصطلحات الدراسة 
  : تتناول هذه الدراسة عدة مصطلحات من أبرزها

  :اإلدارة المدرسیة. 1
ــر مــــن فــــرد بطریقــــة      " ــیة مجموعــــة مــــن العملیــــات التــــي یقــــوم بهــــا أكثــ اإلدارة المدرســ

ــم الم ــالمــــشاركة والتعــــاون والفهــ ـــه ةتبـــــادل، وهــــي جهــــاز یتــــألف مـــــن مــــدیر المدرســ  ونائبــ
  ).2002: 38مصطفى ،..." (واألساتذة األوائل والموجهین واإلداریین

نظام متكامل له مدخالت وعملیات :"  بأنها المدرسیة إجرائیاً ة     ویعرف الباحث اإلدار 
ـــات  ــــدیر: ومخرجـــ ــع العــــــاملین بالمدرســــــة وعلــــــى رأســــــهم المــ ــــي جمیــــ ــــه فــ ــــل مدخالتــ  تتمثــ

یجـادوتتمثل العملیات في التخطـیط، والتنظـیم، والتوجیـه، وتنـسیق الجهـود، و , ومساعدوه  إ
واإلشراف على التنفیـذ والرقابـة الواعیـة، وتتمثـل المخرجـات فـي , مناخ عمل ودي ومریح

  ".تحقیق األهداف التربویة والتعلیمیة 
  : األمن الفكري . 2

ار وعقــول أفــراد المجتمــع مــن كــل فكــر شــائب ومعتقــد تــأمین أفكــ: "       یعــرف األمــن الفكــري بأنــه
 على نظام المجتمـع وأمنـه، وبمـا یهـدف إلـى تحقیـق األمـن واالسـتقرار فـي الحیـاة خاطئ یشكل خطراً 

  ).2001،316الحیدر،" (االجتماعیة 
أن یعـیش النـاس فـي بلـدانهم وأوطـانهم وبـین مجتمعـاتهم آمنـین : " فیعرفـه) 2000(      أما التركـي 

  ).57: 2000التركي،(" ئنین على مكونات أصالتهم وثقافتهم النوعیة ومنظومتهم الفكریة مطم
ـــد ياألكلبـــــ( ویعرفـــــه        ـــه ) 2009، وأحمــ ــصادر :" بأنــ ــددات واألخطـــــار والمـــ ــن المهـــ ـــة مـــ الحمایــ

ــي تــــؤدي أو قــــد تــــؤدي إلــــى هــــز القناعــــات الفكریــــة أ " و الثوابــــت العقدیــــة لــــدى األفــــرادواألســــباب التــ
  ).11: 2009وأحمد، ،األكلبي(
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ف الباحـــث األمــن الفكـــري إجرائیــاً       تــأمین ســـالمة الفكــر، ووقایــة المبـــادئ  " :بأنـــه  ویعــرّ
، والمحافظــة علیهــا مــن كافــة المــؤثرات الــسلبیة واألفكــار  الطلبــةىاإلســالمیة لــدوالمعتقــدات والثوابــت 

 هادفـة، وأنـشطة مناسـبة تـسهم فـي ، من خالل قیام اإلدارة المدرسیة بدورها في توفیر برامجةالمنحرف
  .زود الطلبة بطرق التفكیر السلیم، وتيتحقیق األمن واالستقرار الفكر 

إحدى مراحـل الـسلم التعلیمـي فـي فلـسطین، وهـي تلـي المرحلـة األساسـیة، ": المرحلة الثانویة . 3   
هــا مــا بــین الحــادي عــشر والثــاني عــشر، ویبلــغ متوســط أعمــار الطلبــة فی: وتتكــون مــن صــفین همــا 

  ).7: 2012الصلیبي،(" سنة 16-18
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  الفصل الثاني
   للدراسةاإلطار النظري

  
  : اإلدارة المدرسیة :أوًال 

  .مفهوم اإلدارة المدرسیة
  .أهداف اإلدارة المدرسیة
  .وظائف اإلدارة المدرسیة

  .خصائص اإلدارة المدرسیة
  .أنماط اإلدارة المدرسیة

   :األمن الفكري :ًا ثانی
  مفهوم األمن الفكري
  صور األمن الفكري
  أهمیة األمن الفكري

  التأصیل الشرعي لمفهوم األمن الفكري
  ضوابط األمن الفكري

  دور مؤسسات المجتمع في تحقیق األمن الفكري
  دور اإلدارة المدرسیة في تعزیز االمن الفكري

   :االنحراف الفكري: ثالثا 
  فكريمفهوم االنحراف ال

  مظاهر االنحراف الفكري
  أسباب االنحراف الفكري

  آثار ومخاطر االنحراف الفكري
  سبل عالج االنحراف الفكري
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  الفصل األول
  اإلطار النظري للدراسة

  : اإلدارة المدرسیة 
  :تمهید

       لم تعد اإلدارة المدرسیة مجرد روتین رتیب یقوم به مدیر المدرسة ومساعدوه في تسییر شئون 
؛ حیث  وأعمق أثراً  على الناحیة اإلداریة، فقد أصبح أوسع أبعاداً مدرسة، ولم یعد مفهومها مقتصراً ال

أصبحت عملیة إنسانیة اجتماعیة فنیة ترمي إلى توفیر الظروف المادیة والمعنویة، واستثمار 
لتكون تلك اإلمكانات والموارد المتاحة لتحقیق غایة المنظومة التربویة في تشكیل شخصیة الناشئة 

، القادرة على خدمة الدین  وجسمیاً  ونفسیاً  وانفعالیاً الشخصیة الواعیة المتزنة، المتكاملة معرفیاً 
  .والوطن والمجتمع 

      وتعتبر اإلدارة المدرسیة إحدى أشكال اإلدارة التربویة، وأهم األدوات في تحقیق األهداف 
مجتمع المحیط ویتفاعل مع كافة فئاته، وهي التي التربویة؛ فهي الوجه المباشر الذي یتعامل مع ال

تتولى تنفیذ السیاسات التعلیمیة، وهذا یجعل دورها في غایة األهمیة؛ لذا فقد استحوذت اإلدارة 
  .المدرسیة على اهتمام العدید من الباحثین، فتناولوها في أبحاثهم من جوانب مختلفة وأبعاد متنوعة 

  :مفهوم اإلدارة المدرسیة 
  یسود اعتقاد بأن اإلدارة المدرسیة تقتصر على شخص مدیر المدرسة فقط، وقد توصل     

 إلى أن مفهوم اإلدارة المدرسیة أوسع من – من خالل مراجعته لألدبیات ذات العالقة –الباحث 
، والطاقم اإلداري )الوكیل( المدیر نائب: ذلك؛ فهو یمتد لیشمل العدید من العاملین في المدرسة مثل

والمعلمین، ولكل عضو من هؤالء مهام خاصة به المساعد اإلداري،  وفي السكرتیر ألمتمثل ا
  .ومسئولیات ووظائف 

مجموعة من العملیات التنفیذیة :"  مفهوم اإلدارة المدرسیة بأنه )1988(ویعرف الزبیدي        
د توفیر المناخ الفكري والفنیة التي یتم تنفیذها عن طریق العمل اإلنساني الجماعي التعاوني بقص

 كان أو لعمل النشط المنظم، فردیاً والنفسي والمادي الذي یساعد على حفز الهمم وبعث الرغبة في ا
 كما  واجتماعیاً  من أجل حل المشكالت وتذلیل الصعاب حتى تتحقق أهداف المدرسة تربویاً جماعیاً 

   . )77: 1988الزبیدي، "(ینشدها المجتمع 
جمیع الجهود والنشاطات :"  اإلدارة المدرسیة بأنها)70:هـ1414(وآخرون ویعرف فهمي       

المنسقة التي یقوم بها فریق العاملین بالمدرسة، المتكون من المدیر ومساعدیه والمدرسین واإلداریین 
والفنیین بغیة تحقیق األهداف التربویة داخل المدرسة وخارجها وبما یتماشى مع ما یهدف إلیه 

 ".  تربیة أبنائه تربیة صحیة على أسس سلیمة المجتمع من
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تنفیذ مهام وظیفیة  مجموعة عملیات وظیفیة تمارس بغرض :"بأنها) 2002(ویعرفها مصطفى      
عن طریق تخطیط وتنظیم وتنسیق مجهوداتهم وتقویمها، وتؤدى الوظیفة من خالل بواسطة آخرین، 

   ).39 : 2002مصطفى،(التأثیر في سلوك األفراد، وتحقق أهداف المدرسة 
 عملیــة تخطــیط وتنــسیق وتوجیــه كــل عمــل تعلیمــي أو :"بأنهــا ) 19: 2006(وعرفهــا حــسین      

تربوي یحدث داخل المدرسة من أجل تطویر وتقدم التعلیم، أو هي نشاط یتحقق من ورائه األغراض 
 ).19: 2006حسین ، "(دة من قبل اإلدارة المدرسیة التربویة وفق نماذج مختارة ومحد

 جملة الجهود المبذولة في الطرق المختلفة التي یتم من خاللها :"أما جوردون فیعرفها بأنها      
  ) .76 : 2007المعایطة،(توجیه الموارد البشریة والمادیة إلنجاز أهداف المجتمع التعلیمیة 

قواسم مشتركة  وجود  یرىالباحثفإن      وفي ضوء ما تم عرضه من تعریفات لإلدارة المدرسیة، 
  : هذه التعریفات، ومن أبرزها بین 

أن اإلدارة المدرسیة تنطلق في أهدافها من فلسفة المجتمع الذي یطمح لبناء أجیال صالحة . 1
  .واعیة قادرة على النهوض بمجتمعها ووطنها 

  .ذ والتقییمأن وظیفة اإلدارة المدرسیة تستند إلى عملیات علمیة وعملیة كالتخطیط والتنظیم والتنفی. 2
أن نجاح اإلدارة المدرسیة مسئولیة مشتركة بین جمیع العاملین فیها من خالل تنسیق جهودهم . 3

  .وتعاونهم 
المسئول األول عن تنسیق هذه الجهود وتوجیهها، وعن تحقیق األهداف، هو مدیر المدرسة؛ أن . 4

   ).المدرسة(كونه یملك زمام القیادة ویترأس هذه المنظمة الصغیرة 
كامل له مدخالت   نظام مت:"فیعرفها بأنها، إلى تعریف لإلدارة المدرسیة ویخلص الباحث     

تتمثل مدخالته في جمیع العاملین بالمدرسة وعلى رأسهم المدیر ومساعدوه، : وعملیات ومخرجات
،  الجهود وخلق مناخ عمل ودي ومریحوتتمثل العملیات في التخطیط والتنظیم والتوجیه وتنسیق

  ".واإلشراف على التنفیذ والرقابة الواعیة، وتتمثل المخرجات في تحقیق األهداف التربویة والتعلیمیة 
  :أهداف اإلدارة المدرسیة 

      تسعى اإلدارة المدرسیة إلى بلوغ أهدافها بأقصى ما تستطیع وبأفضل صورة متاحة، فبدون 
 ت مهدرة، فاإلدارة المدرسیة ال تسیر سیراً اإلدارة المدرسیة تظل الجهود مشتتة ومبعثرة، والطاقا

الذي  باألهداف یقودها مدیر المدرسة ًء  بالغایات، مضا محدداً ، بل تنتهج طریقاً  أو ارتجالیاً عشوائیاً 
الذي یقود الفریق المدرسي ویناغم بین قدراته ومهاراته لیتم بلوغ األهداف بكفاءة " المایسترو"یمثل 
  .عالیة 
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  : أهداف اإلدارة المدرسیة على النحو التالي ) ـ ه1425(لجواد وقد أورد عبد ا
تحسین قدرة النظام المدرسي على أداء وظائفه، وذلك من خالل إحداث نوع من التجانس  .1

بین العاملین في المدرسة، ودفع الجمیع للعمل كفریق متعاون من أجل إخراج العمل 
  .المدرسي بصورة فعالة وجیدة 

اسات وتقسیم األعمال وتوفیر الموارد واالعتمادات الالزمة لتنفیذ السیتحدید المسئولیات  .2
وتوزیع أوقات المدرسین والعاملین بین العمل والراحة، وتوفیر األمان الشخصي التعلیمیة، 

 .واالهتمام النفسي للعاملین والمعلمین 

األنشطة الكشف عن میول الطلبة واستعداداتهم وقدراتهم، والتخطیط لبرامج الدراسة و  .3
عدادهم للحیاة المستقبلیة  هـ 1425، دعبد الجوا(التعلیمیة المناسبة لتنمیة شخصیة الطلبة وإ

 :121 (   
   : أما العجمي فیصنف أهداف اإلدارة المدرسیة في أربع مجموعات رئیسة، هي

  :مجموعة األهداف الثقافیة والتربویة . 1
خالل تزویده بالمعلومات واألفكار والخبرات      وتتمثل في تنمیة قدرات ومهارات الطالب من 

المناسبة لسنه وقدراته، وكذلك االهتمام بطرق دراسته للظواهر المختلفة باألسالیب العلمیة 
  .السلیمة التي تتطلب التأمل والتفكیر واالبتكار 

   :مجموعة األهداف االجتماعیة . 2
 أسرته وما یترتب علیه من حقوق      وتتمثل في تعریف الطالب بدوره نحو مجتمعه وأفراد

وواجبات، وتشجیعه على إقامة عالقات اجتماعیة سلیمة بینه وبین اآلخرین من أجل التعاون 
  .المشترك لتحقیق أهداف المجتمع 

  :مجموعة األهداف الدینیة . 3
لقیم  مع االهتمام بغرس ا سلیماً      وتتمثل في التأكد من فهم الطالب للعقیدة اإلسالمیة فهماً 

 واألخالق واآلداب اإلسالمیة في شخصیة الطالب، وبذلك یكتسب الخلق القرآني، ویكون عضواً 
  . لنفسه وأسرته ومجتمعه اإلسالمي نافعاً 

  :مجموعة األهداف االقتصادیة . 4
    وتتمثل في توعیة الطالب بمصادر لثروة الطبیعیة في مجتمعه وكیفیة الحفاظ علیها 

  ).9: 2003العجمي، (ر المجتمع وتقدمه وتنمیتها من أجل تطو 
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  )1(شكل رقم                                            
  أهداف اإلدارة المدرسیة

  
  :أهداف اإلدارة المدرسیة كالتالي ) 9: هـ 1404(     ویورد عبد الهادي 

طریق مجالس اآلباء، إیجاد عالقات حسنة وثیقة بین المدرسة والبیئة الخارجیة عن . 1
  .والمساهمات بالعمل في الجمعیات الخیریة والمؤسسات الثقافیة الموجودة في البیئة 

تنظیم وتنسیق األعمال الفنیة في المدرسة بحیث تتضافر الجهود لبلوغ األهداف المرسومة . 2
  .بأفضل الوسائل المختلفة ألقصى مدى ممكن 

  ):هـ1426(    ویضیف آل ناجي 
ایة بالجانب التطبیقي باعتماد أسلوب تقویم األداء الذي یتم فیه التأكد من تمكن الطالب العن. 1

  .من المهارة والمعرفة 
إیجاد الحافز اإلیجابي للنجاح والتقدم بحیث یكون الدافع للتعلیم والذهاب إلى المدرسة هو .2

  .الرغبة في النجاح ولیس الخوف من الفشل 
هـ 1426آل ناجي،( إلیجابیة في نفوس الطلبة تجاه التعلیم غرس العادات والمواقف ا. 3
:129.(  

  :        ویذكر المعایطة أهدافا أخرى 
  .إنجاز جمیع العملیات اإلداریة بصورة ناجحة وفعالة . 1
  .جعل المدرسة مجتمعا مصغرا یمثل المجتمع اإلسالمي بكل قیمه . 2
  ) . 25: 2007المعایطة، (بة لها مسبقا توقع المشكالت المختلفة ووضع الحلول المناس. 3

    إن المبـــرر مـــن وجـــود اإلدارة المدرســـیة هـــو االســـتخدام األمثـــل للقـــوى المادیـــة والبـــشریة مـــن 
طــالب ومدرســین ومــوظفین وأدوات تعلیمیــة وأمــوال لتحقیــق األهــداف المحــددة، ولهــذا یجــب أن 

 یةاقتصاد دینیة

 اجتماعیة ثقافیة

أھداف اإلدارة 
  المدرسیة
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ثـل للعناصـر التـي یـستعین بهـا فـي تكون قرارات وتصرفات الرئیس اإلداري تحقق االستخدام األم
 ).52: 1987مصطفى، (سبیل تحقیق األهداف المرغوب فیها 

    ویرى الباحث أن أهداف اإلدارة المدرسیة هي أهـداف شـاملة تعمـل علـى تحقیـق التطـور فـي 
البیئة المدرسیة بكافة عناصرها المادیة والبشریة، وتحتاج إلى تكاتف وتعاون منظم ومخطط من 

  : من أجل حمایة الطلبة من االنحرافات الفكریة وأسبابها من خالل عاملین بالمدرسة،جمیع ال
  .تقدیم فكر سلیم یعزز االنتماء للدین والوطن والمجتمع  . 1
 . وتأهیلهم للقیام بدورهم في تعزیز األمن الفكري لدى الطلبة االرتقاء بالمعلمین مهنیاً  . 2

 واالقتـــصادیة والنفـــسیة لمـــساعدتهم وحمایـــة متابعـــة أحـــوال الطلبـــة مـــن النـــواحي االجتماعیـــة . 3
 .فكرهم

  :وظائف اإلدارة المدرسیة 
      یتفــق المختــصون المعاصــرون فــي مجــال اإلدارة أن مــسئولیة اإلدارة المدرســیة ال تقتــصر 

لتتفاعــل مــع تها ووظائفهــا إلــى خــارج المدرســة، علــى الحــدود الداخلیــة للمدرســة، إذ تمتــد مــسئولی
لیــة واألحــداث الجاریــة والتطــورات فــي المجتمــع، وقــد جــاء التغیــر فــي وظیفــة قــضایا البیئــة المح

  .اإلدارة المدرسیة نتیجة لتطور الفكر التربوي وتطور نظرته إلى اإلدارة المدرسیة 
  :      وفیما یلي إیجاز ألهم ما اتفق علیه الباحثون والمختصون حول وظائف اإلدارة المدرسیة 

ات الهامـــة والـــضروریة مـــن أجـــل نجـــاح العمـــل المدرســـي، وهـــو  وهـــو أحـــد العملیـــ:التخطـــیط . 1
العملیــة التــي یجــب أن یعطیهــا مــدیر المدرســة الوقــت والجهــد حتــى تحقــق المدرســة أهــدافها 

  ).65: هـ 1420مصطفى،(
وهو توزیع أوجه النشاط المختلفة بالمدرسـة علـى العـاملین كـل فـي مجـال  : التنفیذ والتنظیم . 2

ــیهم مــن أعمــال فــي أقــصر وقــت وبأقــل تخصــصه، مــع تفــویض الــسلطة  إنجــاز مــا أوكــل إل
 ). 13: هـ 1404فهمي، (تكلفة وبأعلى مستوى أداء 

 ویتخلـل مرحلــة التنفیـذ حیـث یــتم مراجعـة األعمـال، ومعرفــة مـدى صـحتها ودقتهــا، :الـضبط  . 3
التأكــد عمــا إذا كــان العمــل بالمدرســة یــسیر بطریقــة مرضــیة، وعمــا إذا كــان یحقــق الواجبــات 

 ).59: 1987فارع، (ط لها ودرجة االلتزام بالمواعید المخط

  :جوانب أخرى لوظائف اإلدارة المدرسیة، منها )1987(ناصر         وقد عرض 
  .نقل التراث وحفظه وتطویره، واإلضافة إلیه وتنقیته . 1
  .عرض المشكالت التي تهم المجتمع، وطرح أسالیب حلها . 2
  .رف على العالم من حولهم وما فیه من جدید إتاحة الفرصة للطالب على التع. 3
  . بضرورة التكامل بین البیت والمدرسةاستكمال ما تقوم به المؤسسات التربویة األخرى بدءاً . 4
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ـــائل اإلعالمیــــة . 5 ــا بعــــض المــــصادر والوسـ ـــي تبثهــ ــوي لألخطــــاء الــــسلوكیة التـ ــ ــصحیح الترب التــ
  ).99: 1987ناصر،  (جیاً  ومنهكالدعایة لسلوكیات غبر سلیمة أو منحرفة فكریاً 

  :ومن وظائف اإلدارة المدرسیة أیضا 
إثـــراء المـــادة الدراســـیة عـــن طریـــق القـــراءات اإلضـــافیة واألنـــشطة اإلضـــافیة أو إثـــراء المـــادة . 1

  .الدراسیة بالوسائل والبرامج التي تتعلق بطبیعة المادة 
 بعــد توفیرهــا لهــم  وظیفیــاً ماً حــث المعلمــین علــى اســتخدام األدوات والوســائل التعلیمیــة اســتخدا. 2

  .وتدریبهم علیها 
ن والطلبة وتوجیهها بحیث تكون في      تفعیل األنشطة الصفیة والالصفیة من قبل المعلمی. 3

خدمة المناهج الدراسیة 
)24-5-2007(html.3363/php.index/archive/vb/com.imaml.www.(  

  :ویضیف العدوي إلى وظائف اإلدارة المدرسیة 
  .وضع خطط عالجیة لتحسین المستوى التحصیلي للطلبة . 1
  .مشاركة المعلمین في تحلیل المناهج الدراسیة .2
  .تطویر نظام االختبارات واالمتحانات وفق معاییر االختبار الجید . 3
          معلمین لمعالجة مشكالت المناهج ریة بین المشرفین التربویین والعقد اجتماعات دو . 4

  ).2008:21العدوي، (         
  :ویرى الباحث أن من أهم وظائف اإلدارة المدرسیة 

المحافظة على هویة الطلبة الثقافیة والدینیة من خالل تنظیم األنشطة المنهجیة والالمنهجیة  . 1
 .المناسبة 

ن االنحرافــات الفكریــة التــي تتهــددهم فــي هــذا العــصر الــذي یتــسم باالنفتــاح حمایــة الطلبــة مــ . 2
، ووجود االحتالل اإلسرائیلي على األرض الفلسطینیة من العولمة والتبادل الثقافي من جهةو 

  .جهة أخرى 
   :خصائص اإلدارة المدرسیة الناجحة 

 الــدءوب لتحقیــق الهــدف األســمى       تقــوم اإلدارة المدرســیة مــن خــالل عملیاتهــا وأنــشطتها بالعمــل
للمجتمــع وهــو تربیــة أبنــاء المجتمــع تربیــة صــحیة متوازنــة، وهــذا یتطلــب أن تتــصف اإلدارة المدرســیة 

  :بخصائص معینة، كما یلي 
ــد علــــى : هادفــــة  . 1 نمــــا تعتمــ هــــا ال تعتمــــد علــــى العــــشوائیة فــــي تحقیــــق أهــــدافها، وإ بمعنــــى أن

  . العام الموضوعیة والتخطیط السلیم في إطار الصالح
أي أنها ال تـركن إلـى الـسلبیات أو المواقـف الجـادة، بـل یكـون لهـا دور قیـادي فـي : إیجابیة  . 2

 ) .380: 2001سلیمان، (مجاالت العمل  وتوجیهه 
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، مـستجیبة دارة بعیدة عن االستبداد والتسلطوتتحقق هذه الخاصیة بأن تكون اإل: اجتماعیة  . 3
 ینفــرد القائــد بــصنع القــرار بــل یكفــل مــشاركة مــن للمــشورة، مدركــة للــصالح العــام، بمعنــى أال

 .یعملون معه 

وتتمثــل إنــسانیتها بحـسن معاملــة اآلخــرین وتقــدیرهم واالســتماع إلــى وجهــة نظــرهم : إنــسانیة  . 4
 .والتعرف على مشكالتهم، ومساعدتهم في الوصول إلى الحلول السلیمة لهم 

ن تــسلط رئــیس التنظــیم أو أحــد  عــفمــن الــضروري أن یكــون أســلوب اإلدارة بعیــداً  : شــوریة . 5
أعــضائه أو انفــراده باتخــاذ القــرار دون الرجــوع إلــى أعــضاء التنظــیم المــشاركین فیــه، ویتــسم 
التنظیم اإلداري بأنه دیمقراطي إذا ما توفر فیه تنسیق جهود األفراد ومشاركة أعـضائه، وأن 

 .تكون فلسفته متماشیة مع الفلسفة االجتماعیة والسیاسیة للمجتمع 
نمـا تتكیـف حـسب مقتـضیات الموقـف وتغییـر  : مرنة . 6 فال تكون ذات قوالـب جامـدة وثابتـة، وإ

 .الظروف 

 .أي تتكیف األصول والمبادئ النظریة حسب مقتضیات الموقف التعلیمي : عملیة  . 7

حسین، .(مثل لإلمكانیات المادیة والبشریةویتحقق ذلك باالستخدام األ : ذات كفاءة وفاعلیة . 8
2004 :31.( 

إلــى أن اتــصاف اإلدارة المدرســیة بهــذه الخــصائص یجعلهــا قــادرة علــى ویخلــص الباحــث       
القیام بالتغییر اإلیجابي الهادف، ویجعلها إدارة مبدعة قادرة على إحداث التطور وخدمـة العملیـة 

  .التعلیمیة بصورة ناجعة وفعالة 
ــا یمكـــن لـــإل ـــة واإلنـــسانیة وغیرهـ دارة المدرســـیة أن تتعـــرف      فمـــن خـــالل الخاصـــیة االجتماعی

 الفكـري لـدیهم، فالمشكالت التي یتعرض لها الطلبة والتي من شأنها أن تكـون سـببا فـي االنحـرا
فتقــوم بــدورها فــي حمــایتهم وتحــصینهم، ووضــع الخطــط المناســبة لمــساعدتهم ومعــالجتهم، وبهــذا 

  .لطلبة تقوم اإلدارة المدرسیة بأدوارها المطلوبة في تعزیز األمن الفكري لدى ا
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  )2(شكل رقم 

  "خصائص اإلدارة المدرسیة الناجحة "
  :أنماط اإلدارة المدرسیة 

 على الرغم من أن اإلدارة تتفق في قواعدها األساسیة وخطوطها العامة، إال أنها تتأثر بعامل      
 تفكیره وفلسفته، وأسلوبه في العمل؛ وذلك كون هام وهو طبیعة شخصیة المدیر، ونمط طریقة

المدیر یمثل رأس الهرم في الجهاز اإلداري، وبالتالي ینعكس على نمط اإلدارة في المدرسة، ومن 
  : أنماط اإلدارة المدرسیة 

  ):التسلطیة(اإلدارة األوتوقراطیة  .1
 أو الدكتاتوریة، ویتمیز هذا       ویعرف هذا النوع من اإلدارة بأسماء أخرى كاإلدارة االستبدادیة

النوع  من اإلدارة بانفصال القائد عن الجماعة، وتركز االهتمام على كسب والء المرءوسین بأي 
شكل لضمان عدم وجود أي نوع من المعارضة  لممارساته، ویقبض القائد على جمیع العملیات 

على جمیع األدوار اإلداریة، وال اإلداریة ابتداء من التخطیط وانتهاء من المتابعة، وهو المهیمن 
األغا، . (یفوض السلطة، ویعتبر في ذات الوقت أن تفویض السلطة إنقاص من حقه كقائد وحید 

1996 :199 .(  
  :  أن اإلدارة األوتوقراطیة تقوم على عدة أسس منها )2008(  الجديرىتو 
  .التدرج في السلطة من األعلى إلى األسفل . 1
  .ط والتنفیذ الفصل بین التخطی. 2
  .غیاب الموضوعیة والدقة في التوجیه والتقییم . 3
همال الجوانب األخرى . 4   .التركیز على الجانب التحصیلي المعرفي للتالمیذ وإ

خصائص اإلدارة 
 المدرسیة

 

 ھادفة

 شوریة إنسانیة

 كفاءة وفاعلیة
 واضحة سیاسة

 مرنة
 اجتماعیة إیجابیة
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طة تنفذ من بین یدیه، وال یعترف ال یعرف االستفادة من خبرات اآلخرین، وال یترك أي سل. 5
، غیر ودي في أسلوبه، یهتم بإتقان التالمیذ للمواد بأنه أوتوقراطي، غامض في تعلیماته وأوامره
  )19: 2008 الجدي(.األساسیة مقابل عدم اهتمامه بجوانب أخرى 

  :  سمات أخرى لإلدارة األوتوقراطیة )1994(الفقي     ویضیف 
  .یلتزم بحرفیة اإلجراءات واللوائح والقوانین التي ال یحید عنها . 1
ن وهو مركز االتصال، واتصال العاملین بین بعضهم ال یتم یندر االتصال بین المرؤوسی. 2

  .إال من خالله 
  ). 108-107: 1994الفقي، ( ال یعیر اهتماما أو تقدیرا لمرءوسیه . 3

  :أن هذا النمط من اإلدارة یحمل في جوانبه مزایا وسلبیات، ومن هذه المزایا      ویرى الباحث 
نضباط والنظام داخل المدرسة، والسیطرة التي تقلل من القدرة على المحافظة على حالة اال. أ

  .حدوث المشكالت الناشئة عن التسیب 
  .عدم إهدار الوقت والسرعة في اتخاذ القرارات . ب

  :فهي  وجهة نظر الباحث     أما أبرز سلبیات هذا النمط من 
لقرار، وبالتالي تدني روح االنتماء في نفوس العاملین بالمدرسة؛ نتیجة إقصائهم عن اتخاذ ا  . أ

  . ضعف الدافعیة نحو العمل 
قتل روح اإلبداع لدى المعلمین نتیجة سیطرة المدیر على زمام األمور، وعدم إفساح المجال   . ب

 .ألیة أفكار أخرى غیر أفكاره 

تذمر العاملین وشعور هم بعدم الرضا نتیجة لمنعهم من المشاركة أو االعتراض أو   . ت
 . التغییر

  : اطیة اإلدارة الدیمقر . 2
     ویطلق علیها أیضا اإلدارة التشاركیة، ویعتمد هذا النمط على المشاركة الجماعیة في اتخاذ 

  ).26: 2001عطیوي، ( القرار وتنفیذه 
     ویتمیز مدیر المدرسة الدیمقراطي بأخذ رأي المعلمین في تخطیط األهداف ووصفها ورسم 

ل االجتماعات والمناقشات، وتبادل الرأي بین الجمیع العمل والتنفیذ والمتابعة، ویتم ذلك من خال
عن طریق االجتماعات وأخذ رأي الغالبیة، على اعتبار أن المدیر صوته كصوت أي عضو  

  ).37: 2004الخواجا،( في القوة 
  :     ومن السمات التي تمیز اإلدارة الدیمقراطیة 

  .بدي رأیه تقبل النقد البناء، وذلك بإعطاء فرصة لكل فرد لكي ی. أ
  .احترام المعلمین واالهتمام بمشكالتهم الشخصیة ؛لمساعدتهم على إیجاد الحلول المالئمة. ب
  ).306-305: 2001،دیاب(اعید والحرص وااللتزام بها االهتمام بالوقت واحترام المو . ت
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  .التشجیع على التجریب، والبحث وتبادل الخبرات والمنفعة بین العاملین . ث
المكافأة على أساس أن اإلنسان كائن اجتماعي له حاجات اجتماعیة سیكولوجیة، استخدام .ج 

  ).27 : 2001عطیوي، .(لذا فال بد من التشجیع والمدح؛ إلثارة دافعیته للعمل 
  ).309 : 1991النوري، ( تفویض الصالحیات للعاملین . ح
 ى المشاركة اإلیجابیة  طبقاً االهتمام بالعالقات اإلنسانیة داخل العمل، وتشجیع المعلمین عل. خ

  ).97 : 2007المعایطة، .(لمبدأ اإلدارة الجماعیة 
 أن هذا النمط من اإلدارة المدرسیة یعتبر األفضل مقارنة مع غیره من       ویرى الباحث

  :األنماط، وأن من أبرز ممیزاته 
  . المتنوعة تعزیز روح الفریق في العمل، واالستفادة من خبرات المعلمین والعاملین. أ

  . إشاعة مناخ من الود والراحة في العمل . ب
  . االرتقاء بالعمل وتطویره من خالل إتاحة الفرص لإلبداع واالبتكار والتجدد . ج

 :ومن أبرزها،     وبالرغم من تمیز هذا النمط من اإلدارة، إال أنه ال یخلو من بعض السلبیات
اء حتى لو لم تكن سلیمة، مما یترتب علیه مجانبة الوقوع في شرك المجامالت وقبول كافة اآلر 

  .الصواب في اتخاذ بعض القرارات، وبالتالي تضرر العمل في المدرسة 
  :اإلدارة التساهلیة . 3

      وتـــسمى أیـــضا بالترســـلیة أو الـــسائبة أو الفوضـــویة، ویتمیـــز هـــذا الـــنمط بالمغـــاالة فـــي إعطـــاء 
ــز المـــــدیر با ـــرا لتمیـــ ــــم الحریـــــة للتالمیـــــذ؛ نظــ ــین علـــــى أنهـ ــر إلـــــى المعلمـــ لشخـــــصیة المرحـــــة، إذ ینظـــ

األمـور، ویتخلـى عـن دوره مستشارون، ویعاملهم جمیعـا علـى قـدم المـساواة، وال یتـدخل فـي مجریـات 
  ).8: 2005البراك، (یسیر وفق ما تملیه علیه الظروف  و الریادي،

  مـستقالً  وال یـصدر قـراراً      وغالبا مـا یفـوض المـدیر المتـساهل كـل الـسلطات تقریبـا إلـى مرءوسـیه،
  ). 311: 1991النوري، (إال بناء على رأیهم 

 ).25: 2003العجمي، ( على إرضاء جمیع العاملین ي     كما یحرص المدیر التساهل

  :وفي رأي الباحث أن هذا النمط هو األسوأ، وذلك نظرا لما یلي  
  . القرار المناسب تذبذب شخصیة المدیر، وعدم قدرته على حسم األمور واتخاذ.  أ

ــروح المعنویــــة لــــدى العــــاملین خاصــــة المتمیــــزین، حیــــث ال یقــــدر المــــدیر قــــدراتهم  .  ب تثبــــیط الــ
  .وتمیزهم

  .تدني مستوى العمل وربما انهیاره، وذلك لغیاب التخطیط، وانعدام السیطرة والرقابة.  ت
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  :اإلدارة الدبلوماسیة  . 4

وماسیة في تعامله مع األفـراد، فهـو یتـیح الفرصـة لهـؤالء       وهذا النمط یمیل إلى الذكاء والدبل
األفراد لعرض أفكارهم وآرائهم حتى یستطیع التعرف على میولهم ورغباتهم ومواهبهم الشخصیة، 
وبالتــالي اســتمالة مــن یرغــب مــن هــؤالء األفــراد إلــى جانبــه عــن طریــق الوعــود والحــوافز المادیــة 

  ).16: 2011الحربي، (
ــدیث،       وتمتـــاز هـــذ ه اإلدارة بالبـــشاشة وســـعة الـــصدر وطـــول الجانـــب والدبلوماســـیة فـــي الحـ

لـى المهادنـة مـن جانـب،  والمرونة في القیادة، وهو بهذا السلوك یمیل إلى المراوغة من جانب، وإ
 مــا یكتــشف األفــراد حقیقــة هــذا وهــذا الــنمط الدبلوماســي ال یحقــق األهــداف المرجــوة منــه، وغالبــاً 

  ).44: هـ 1414الفایز، (المدیر 
    ویرى الباحث أن اإلدارة عملیـة مرنـة؛ فـیمكن ألعـضاء اإلدارة المدرسـیة اختیـار الـنمط الـذي 

، كمــا یحقـق األهــداف التربویـة بــأعلى كفــاءة، كمـا یمكــن التغییــر والتجدیـد وفقــا لمــا یرونـه مناســباً 
  .یمكن الجمع بین أكثر من نمط إذا كان في هذا مصلحة للعمل

         أي الباحث أن نمط اإلدارة الدبلوماسیة الذي یتسم بالذكاء في التعامل مع األفـراد یمكـن  وفي ر       
تاحـــة  أن یكــون األنــسب فــي تعزیــز األمــن الفكــري لــدى الطلبــة لمــا فیــه مــن الدبلوماســیة والمرونــة وإ

  .الفرصة لعرض أفكارهم وآرائهم ورغباتهم ومواهبهم 
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  األمن الفكري
  :كري مفهوم األمن الف 

ن لإلنسان تصوراته نحو عالقته بخالقه، وعالقته بنفسه        یمثل األمن الفكري المنطلق الذي یكوّ
 وباآلخرین من حوله، وبالحیاة والكون، وبالتالي یفهم واجباته وحقوقه من خالل أسس ثابتة استناداً 

عالقات والمواقف، وعلى لفهم سلیم للنصوص الشرعیة ولطبیعة الحیاة، وما ینبغي أن تبنى علیه ال
ذلك فاألمن الفكري یمثل الحصانة الفكریة والتربیة التي تؤهل الفرد للتكیف االجتماعي والتعایش 

 على مواجهة االنحرافات واألفكار بأمان، وفي ذات الوقت تشكیل الوعي الذاتي الذي یجعله قادراً 
  . الفاسدة 

ن المتفحص لألحداث العالمیة یجد أن ال صراع الدائر بین األمم هو صراع فكري بالدرجة       وإ
األولى، وقد تلجأ الدول ذات األهداف التوسعیة إلى خلخلة البنیة الفكریة للدول التي تطمع 

، وهذا یفسر اهتمام  لغزوها عسكریاً  بأفكار تضعف كیانها، تمهیداً باالستیالء علیها، فتغزوها فكریاً 
 مكونات ثقافتها وأصالتها والتصدي بقوة لكل ما یهدد أمنها  بشكل كبیر بالحفاظ علىالدول حالیاً 

 من القناعة التي تفید بأن األمن الفكري هو األساس المتین الذي تؤسس علیه الفكري؛ وذلك انطالقاً 
  .  كل أشكال األمن األخرى

  :األمن والفكر، وفیما یلي بیان لذلك :       ویتركب مصطلح األمن الفكري من كلمتین هما 
  :مفهوم األمن . أ 

  :األمن لغة 
 على كذا أي وثق به ن فالناً اطمأن ولم یخف، وأمن الشر أي سلم منه، وأمّ  :  وأماناً      أمن أمناً 

  ) .هـ 1410المعجم الوسیط، ( علیه  إلیه، أو جعله أمیناً واطمأّن 
أحدهما : اربان الهمزة والمیم أصالن متق) باب الهمزة والمیم : هـ1415(     وقال ابن فارس 

  .األمانة التي هي ضد الخیانة، ومعناها سكون القلب، واآلخر التصدیق 
. :" إلى أن األمن ضد الخوف، فقد قال تعالى ) 233: هـ 1414(     وأشار ابن حبان 

  األصل أنأّن ) 29: 2006(، وقد ذكر الفیومي )4:قریش "( / 0 1 2 3 4
یأمنه كل أحد في كل شيء : جل أمنة، كهمزة ویقال ر یستعمل األمن في سكون القلب، 

  ).              194، ص4الفیروزبادي، ج(
، فاألمن في اللغة یشمل )35: هـ1246األصفهاني، (     واألمن طمأنینة النفس وزوال الخوف 
  .الطمأنینة وسكون القلب، وهو ضد الخوف 
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   : األمن اصطالحاً 
یة هامة تمیز اإلنسان عن غیره من الكائنات، والحاجة إلى       إن الحاجة إلى األمن حاجة إنسان

األمن والشعور به تأتي في المرتبة التالیة مباشرة للحاجات البیولوجیة األساسیة كالمأكل والمشرب، 
بل ال نتجاوز الحقیقة والواقع إذا أكدنا أن الحاجات األساسیة البیولوجیة ال یمكن أن تأتي في غیاب 

  ) .37: 2006خریف، (من على حاضره وغده شعور الفرد باأل
     وقد تباینت آراء المختصین والباحثین حول تحدید معنى األمن، وذلك نظرا لتباین الثقافات 

  .وتعدد الحاجات البشریة والبیئات االجتماعیة، مما یمنح معناه ثراء وتنوعا وحیویة 
   : ومن أبرز هذه التعریفات 

، )19: هـ1419الطالع، "(الطمأنینة في كل مجال من مجاالت الحیاة األمن هو السالمة و      " 
حساس بالطمأنینة واالستقرار لدى الفرد والجماعة، أو ) : " 17 :1999غانم،(وعرفه  بأنه شعور وإ

بمعنى آخر هو الحالة التي توفر للفرد اإلحساس بعدم الخطر واألمان على نفسه وممتلكاته 
  ". وأمواله

شعور الفرد بالتواد والتقبل والحب من قبل اآلخرین مع : "بأنه ) 1999(د المقصود      وعرفه عب
  ) .693: 1999عبد المقصود، "( قلة الشعور بالخطر والقلق واالضطراب 

انعدام الشعور :      أما كاظم فیشیر إلى الجانب السلبي لمفهوم األمن حیث یحدد مفهومه بأنه 
   ) . 105: 1986كاظم،(الخطر باأللم من أي نوع من الخوف أو 

الحالة التي تتوفر حین ال یقع في البالد :"      ومن ذات الجانب ینطلق تعریف آخر لألمن بأنه 
إخالل بالنظام العام، سواء في صورة جرائم یعاقب علیها القانون، أو في صورة نشاط خطر یدعو 

منع النشاط الخطر من أن یترجم نفسه إلى إلى اتخاذ التدابیر الوقائیة واألمنیة واالجتماعیة حتى ی
  ) .81: 1976علي، (جریمة من الجرائم 

ما یطمئن به الناس على دینهم : (       وجاء في الموسوعة الفقهیة الكویتیة أن األمن عند الفقهاء
الموسوعة (وأنفسهم وأموالهم وأعراضهم، ویتجه تفكیرهم إلى ما یرفع شأن مجتمعهم، وینهض بأمتهم 

  ). 271-270: 1986فقهیة الكویتیة،ال
جانب إیجابي یعبر عن الشعور بالسالمة :       ومما سبق یتبین أن لمفهوم األمن جانبین 

  .والطمأنینة والتواد، وجانب سلبي یتعلق بزوال الخطر والقلق والتهدید 
ه جوانب      ویرى الباحث أن مفهوم األمن مفهوم شمولي واسع یتسع لكل مجاالت الحیاة، ول

  .  مختلفة  ویتخذ صوراً عدیدة،
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  : ومن أبرز صور األمن 
   :األمن العقدي.1

      حیث یعتبر حفظ الدین من أهم الضرورات الخمس، وحفظ الدین یكون من بالمحافظة على 
ما یقیم أركانه ویثبت قواعده، وقد شرع اهللا الدین لیعمل به، فالدین ناموس الحیاة ومنظم الجماعات، 

  .فر للمجتمع عوامل السعادة واالستقرار، والسبیل األمثل لمقاومة الفساد والفوضى واالنحراف ویو 
Y X W V U T S R Q P O N M L K J  :"یقول اهللا تعالى

\ [ Z )"5 : 2012فارس،).(153:األنعام(  
  :األمن السیاسي . 2

نینة االجتماعیة التي       وهو عنصر في منظومة األمن الوطني الشامل، وهو حالة من الطمأ
تتحقق كلما عظم احترام الدولة للطبیعة السیاسیة لإلنسان من خالل مشاركة المواطنین في السیاسة 
وفقا لألسالیب النابعة من القیم الثقافیة واالجتماعیة السائدة في المجتمع بحیث ال یشعر الفرد 

  ) .74: 2004الشقحاء، ( بالعزلة السیاسیة 
  : ي األمن العسكر . 3

      وهذا النوع من األمن على درجة عالیة من التعقید حیث یحكم السیاسیة الدولیة في عالم الیوم 
، وبالمساعدات والتسهیالت قطب واحد یسعى لتكریس مصالحه بالدبلوماسیة الضاغطة حیناً 

األمن عف من صعوبة تحقیق ، وهذا یضا، وبالتدخل العسكري أحیاناً االقتصادیة والتجاریة حیناً 
 كثیرة في مقابل  في التسلیح على الدول الكبرى التي تضغط أحیاناً ؛ حیث االعتماد أصالً العسكري

  ).18: المرجع السابق ( هذا التسلیح أن تقبل تلك الدول بالتحالفات السیاسیة والعسكریة 
  :األمن االقتصادي . 4

®̄  ° ( :ال، قال تعالىیعتبر المال عصب الحیاة، بل إن اإلنسان شدید الحب للم      

، فالمال عنصر جوهري لقیام الحیاة الصالحة، وهو من الضرورات التي ال )20:الفجر() ±
̈ © ª » ¬ ® ¯ °  (:قال تعالى تستقیم مصالح الحیاة إال بها،  § ¦ ¥ ¤

، ولذلك حث اإلسالم على تحصیل المال بالطرق المشروعة، وأقر )5:النساء)(◌ً  ± ² ³ ´
صحیح " (من قتل دون ماله فهو شهید:" ع عن المال فقال صلى اهللا علیه وسلم مشروعیة الدفا

  ) .333-331: 2002الحیدر،).( 124، ص1مسلم، ج
      ویتمثل األمن االقتصادي في سعي الدولة لتحقیق الدولة لمخططاتها االقتصادیة، وعدم 

ولوجي للدولة، وعلى الموارد االعتماد على الغیر، وهذا یتوقف على درجة التقدم العلمي والتكن
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: هـ1426الخطیب،  (.ویتأثر األمن االقتصادي بالعالقات الدولیة والمؤثرات الخارجیةاالقتصادیة، 
102. (  

  : األمن االجتماعي. 5
     یشیر األمن االجتماعي إلى مجموعة العوامل الثقافیة السائدة في البالد التي ترعاها الحكومة 

قرار المجتمع، وتجانسه في العقیدة والفكر والسلوك العام، مما یساعد على والتي تحافظ على است
تكیف الفرد والجماعات مع المجتمع العام، والحد من الصراع القبلي والعشائري، أو الصراع 

  ) .98: 2004الشقحاء، ( اإلقلیمي، أو الصراع الفكري 
  : األمن النفسي . 6

 من الشعور بالخوف والقلق والتوتر، وذلك من خالل استقرار       ویعني تحرر الفرد جسدیا وعقلیا
وأوضاعه اإلنسانیة التي تفي باحتیاجاته، ویكتمل شعوره بالرضا والسعادة، ویزداد , حیاته المعیشیة

شعور الفرد باألمن النفسي أو یقل بمقدار صحة العقیدة التي یؤمن بها، وقوة تأثیرها في القیم التي 
  ). 99: هـ 1426طیب، الخ.(توجه سلوكه 

 الذي ینبع من شعور الفرد بالرغبة في اإلبقاء على "األمن االنفعالي"     ویطلق علیه البعض 
  .)315: 2002الحیدر، (یة في حیاته عالقات مشبعة ومتزنة مع الناس من ذوي األهمیة االنفعال

  :األمن التربوي .7
تربوي على حمایة الكیان الذاتي والشخصیة      وهو تعبیر عن قدرة األمة من خالل نظامها ال

المتمیزة بالقیم العریقة الصحیحة المادیة والمعنویة، من خالل منظومة من الوسائل التربویة 
والثقافیة، وتوفیر المناخ الفكري واالجتماعي السلیم تشریعا وتنظیما وممارسة، مما یسهم في بناء 

  ) . 18: 1989علي،(بل أفضل اإلنسان القادر على اإلبداع والتطلع لمستق
  :األمن المعیشي . 8

     وهو من أهم مطالب اإلنسان في المجتمع الحدیث، ألنه یحقق للفرد الشعور بالراحة  
اإلنسانیة، ویرتبط األمن المعیشي بتوفیر فرص العمل المناسبة والمستقرة للمواطنین، مع حصولهم 

سعار، وقیمة العملة، وتوفیر برامج الضمان على األجور المناسبة، ومراعاة التغیر في األ
  ) .101: هـ 1426الخطیب، ( االجتماعي، والرعایة الصحیة للمرضى والمعاقین وكبار السن 

  : األمن الحضاري . 9
، والثانیة عدم التبعیة، فالدولة فوق الدولة في مجال األمن الوطنيت:      وهو یجسد حقیقتین هما 

ن مبادئها ما یمكنها من العیش في ظالل حیاة كریمة آمنة تساعدها على اآلمنة حضاریا تستوحي م
  ).61: هـ 1415بكار، (تحقیق ذاتها والتأثیر في اآلخرین 
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  :األمن الفكري . 10
ویتمثل في طمأنینة الدولة إلى قدرتها على التصدي لالتجاهات الفكریة التي من شأنها التأثیر      

فیة والعقدیة، خاصة في ظل البث اإلعالمي المباشر، وشبكة المعلومات على ثوابتها الفكریة والثقا
التي تسهم بفعالیة في الغزو الفكري، وفي انتشار ظاهرة االنحراف الفكري، ) االنترنت(الدولیة 

والدولة التي تسعى إلى تحقیق أمنها الوطني علیها تعزیز األمن الفكري، ومقاومة الفكر الدخیل، 
  ).27: هـ 1420الطالع، (رافات الفكریة وكل أشكال االنح

  : مفهوم الفكر . ب 
  : الفكر لغة 

عمال الخاطر  ": الفكر"، وفي القاموس )783: هـ1404، الصحاح(في الشيء     هو التأمل وإ
، وأشار ابن فارس في معجم مقاییس اللغة ) ، فصل الفاءيالفیروز آباد(إعمال النظر في الشيء 

  ).كتاب الفاء " (د قلبه معتبراً ا ردّ ر إذ القلب في الشيء، یقال تفكّ دتردّ : "أن الفكر هو 
 أي أعمل العقل فیه ورتب بعض فكر في األمر فكراً :  العربیة فیشیر إلى الفكرة     أما مجمع اللغ

  ) .724: 1985المعجم الوسیط ، (ما یعلم لیصل به إلى المجهول 
العمل الذهني بما لة النشاط الذهني وأسمى صور  ینظر إلى الفكر على أنه جم:الفكر اصطالحا 

  ).13: هـ 1423البكر، ( تنسیق فیه من تحلیل وتركیب و 
فرك األمور وبحثها :" وقیل هو). 157: 1982صلیبا،(     وهو حصول صورة الشيء في الذهن 

  ). 643: 1426األصفهاني،  "(  للوصول إلى حقیقتهاطلباً 
نساني ومسرح نشاطه الذهني وعطاؤه الفكري فیما یعرض له من      والفكر هو صیغة العقل اإل

  ) .11: هـ 1407الخولي، (قضایا الوجود والحیاة 
     ویعتبر الفكر ظاهرة عقلیة تنتج عن عملیات التفكیر القائم على اإلدراك والتحلیل والتعمیم، 

جربة، وتدور حول فكرة أو ویتمیز الفكر عن العاطفة التي تصدر عن میل انفعالي ال یستند إلى الت
موضوع، كما یتمیز الفكر عن اإلرادة التي ترمي إلى ترجیح كفة المیول القائمة على أحكام تقویمیة 

  ).425: 1978بدوي،( 
إن األفكار والخواطر التي تجول في : "  حقیقة الفكر، فیقول- رحمه اهللا–     ویبین ابن القیم 

الرحى، فال تبقى تلك الرحى معطلة قط، بل البد لها من شيء  الذي یوضع في ّب النفس بمنزلة الَح 
 ینفع به نفسه وغیره، ومنهم من یطحن  یخرج دقیقاً اً بّ یوضع فیها، فمن الناس من تطحن رحاه َح 

: هـ1344ابن القیم، "( ى ونحو ذلك، فإذا جاء وقت العجن والخبز تبین له حقیقة طحنه  وحّص رمالً 
31.(  

ن الفكر نشاط عقلي یستخدم فیه المرء خبراته السابقة وقدراته الذهنیة في      مما سبق یتبین أ
التوصل إلى رؤى وتصورات جدیدة، والفكر یرتبط بالهویة والمیول والرغبات والتوجهات 
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واالنتماءات، والفكر هو منبع إبداعات اإلنسان الذي ال ینضب، وعلیه تعول األمم في تطورها 
  .تمعات ویتفوق بعضها على بعض وتقدمها، وبه تتمایز المج
   :تعریف األمن الفكري

، لذلك لم توجد في كتب المعاجم والتعریفات  معاصراً       یعتبر مصطلح األمن الفكري مصطلحاً 
حثین التي دونت في العصور الماضیة، وقد كانت حداثة هذا المصطلح سببا في تباین عبارات البا

  .المعاصرین في بیانه وتعریفه
    :أبرز تعریفات األمن الفكريومن  

سالمة فكر اإلنسان وعقله وفهمه من االنحراف والخروج عن الوسطیة واالعتدال، في فهمه    " 
لألمور السیاسیة والدینیة  وتصوره للكون بما یؤول به إما إلى الغلو والتنطع أو إلى اإللحاد والعلمنة 

  .)15:هـ 1418الوادعي، " ( الشاملة
ــــن ا     ــــــريواألمـــ ــر :"لفكـ ــــ ـــــة فكـ ـــــن أن  حمایــ ــــده مــ ــــع وعقائـــ ـــــا أذى المجتمــــ ــدوان أو ینالهـــ ــــ ـــــا عـ ینالهــ

  ).54: هـ1408المجدوب،(
حفظ العقول من المؤثرات الفكریة والثقافیة الضارة المنحرفة عن طریق  ":كما یعرف بأنه    

جماالً ... االستقامة سواء في مجال الشهوات أو الشبهات  ع واألمة  هو الحفاظ على الفرد والمجتموإ
أو سمسرة ثقافیة، أو تسلالت عولمیة تهز مبادئه وتخدش قیمه وتمس ثوابته  من كل قرصنة فكریة،

 على مكوناته الشخصیة، وتمیزه الثقافي والمعرفي، ومنظومته الفكریة  مطمئناً حتى یعیش آمناً 
  .  )33:ه1429،لحارثيا"( المستمدة من الكتاب والسنة

تأمین سالمة الفكر ووقایة المبادئ والمعتقدات :"  بأنه إجرائیاً فكري  األمن الالباحث    ویعرف 
والثوابت لدى الطلبة، والمحافظة علیها من كافة المؤثرات السلبیة واألفكار المنحرفة، من خالل 
قیام اإلدارة المدرسیة بدورها في توفیر برامج هادفة، وأنشطة مناسبة تسهم في تحقیق األمن 

  ".ي، وتزود الطلبة بطرق التفكیر السلیم واالستقرار الفكر 
    مما سبق یمكن القول أن مصطلح األمن الفكري یدور حول تحصین العقول والنفوس من غوائل 
االنحرافات ومزالق الغلو، ویؤكد على مبدأ الوسطیة واالعتدال، واالعتصام بالمثل العلیا والقیم 

واألصول، وعدم التأثر بالتیارات الفكریة الغریبة عن السامیة والمبادئ النبیلة، والتمسك بالثوابت 
  .دیننا اإلسالمي الحنیف وعن وطنیتنا األصیلة 

من خالل ات المجتمع بكل مجاالتها وصورها،     ویتحقق األمن الفكري عبر تكاتف مؤسس
تخطیط واع ومنظم یتناسب مع ضخامة هذا الهدف الذي یعد العمود الفقري لتحقیق كل أشكال 

والتطور من األخرى، والذي یؤثر بشكل قوي ومباشر في سیادة الدولة واستقاللها وتحقیق التنمیة األ
  .فیها بشكل یعود بالخیر والرخاء واالستقرار على مواطنیها 
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ولقد وعد اهللا تعالى المؤمنین بأن یمتعهم باألمن إن هم ساروا على النهج القویم وتمسكوا     
 = < ? @ G F E D C B A >:" بالدین، فقال سبحانه 

 \ [ Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H

c b a ̀   ).55: النور ( " [̂  _ 
  :أهمیة األمن الفكري 

  : تظهر أهمیة األمن الفكري فیما یلي
تنبع أهمیة األمن الفكري من أهمیة العقل البشري الذي میز اهللا به اإلنسان على سائر  .1

 داع واإلنتاج، وهو محل التفكیرهو مناط التكلیف ومحل اإلبالمخلوقات، فالعقل البشري 
التحلیل والنقد والتقدیر والتقریر، وهو المحرك الرئیس لإلنسان، وهو الذي یحدد موقفه تجاه و 

القضایا المعاصرة، وهو الذي یدفع الفرد للقیام بعمل معین أو االمتناع عنه، ومن خالله یتم 
قیام به من أعمال وتصرفات، وما یجب اتخاذه من مواقف في االختیار المدرك لما ینبغي ال

  ) .65: هـ1427المالكي، (حیاة اإلنسان 
لقد منح اهللا اإلنسان العقل لیفكر في األمور ویدرك ویستنبط، ویمیز بین البـدائل لیختـار بینهـا،  . 2

نـان فـي ولیصل عن معرفة ویقین إلى اإلیمان بالخالق، ولكن عندما یعمل العقـل ویطلـق لـه الع
أن یفكر بدون عقیدة تحمي هذا العقل والفكر، وبدون منهج یحدد له أسلوب التفكیر فإنه یضل 

  ).  338: 2002الحیدر،(
وتنبع أهمیة األمن الفكري مما یترتب على فقدانه، فحجم المعاناة التي تنجم عن فقدان األمن  .3

قوماته، وبالتالي تهدید كیان الفكري كبیرة جدا ولعل في مقدمتها تهدید األمن الوطني بكل م
الدولة ووجودها، ولذلك یشبه بعض الباحثین مكانة األمن الفكري بین أنواع األمن األخرى 

 -   صلى اهللا علیه وسلم –بمكانة القلب بالنسبة إلى بقیة أعضاء الجسد، حیث یقول الرسول 
ذا فسدت :"  ن في القلب مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإ لجسد كله أال وهي فسد اأال وإ

، وكذلك الحال بالنسبة إلى مكانة األمن الفكري فإذا صلح )28/ 1، ج52: البخاري " (القلب 
ذا فسد فسد حال األمة كله    ) .22:هـ 1420الطالع، ( صلح حال األمة كله، وإ

وبتحقیق األمن الفكري یمكن القضاء على االنحراف الفكري الذي یعد من أهم مهددات األمن  .4
نظام العام  ومن أبرز وسائل تقویض األمن الوطني بمقوماته المختلفة، حیث یهدف إلى وال

عیة، وال شك أن جمیع زعزعة القناعات الفكریة والثوابت العقدیة والمقومات األخالقیة واالجتما
الفكریة والسلوكیة والنشاطات المضرة بمصالح الناس ومقاصد الشرع  یكون وراءها االنحرافات 

  ) . 8:  هـ 1420طاش، (نحرف فكر م
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ویشیر فارس إلى أن أهمیة األمن الفكري تنبع من حمایة األخوة في المجتمع؛ فاألخوة فكرة  .5
 كل أخ على أخیه من حیث یحافظعظیمة تضفي على الحیاة الجمال والطمأنینة واألمن، 

¬   » : الوقوع في الخطأ، والفكر األخوي كفیل بإنهاء الخصومة والشقاق، قال تعالى
 ̧ ¶ µ  ́ فإن وقع شقاق لزم بقیة ) 10:الحجرات "( ® ¯ ° ± ² ³

  ).44: 2012فارس،.(وا في إزاحته مشیا بالصلح بینهمااإلخوة أن یتناهض
وتبرز أهمیة األمن الفكري بصورة أكبر في حالة الشعب الفلسطیني، الذي یواجه مخططا  .6

طنیة، ویمارس أقسى أنواع التعذیب الفردي صهیونیا القتالعه من جذوره الفكریة والعقائدیة والو 
والجماعي، ما بین حصار مطبق یهدد الناس في عیشهم، وأسر الشباب في سجونه وممارسة 
أسالیب وحشیة بحقهم، وتنفیذ هجمات عسكریة ینتج عنها ارتقاء شهداء من الشباب والنساء 

لتهوید للمدن الفلسطینیة واألطفال، وتدمیر البیوت وتجریف األراضي واألشجار، ومحاوالت ا
خاصة مدینة القدس، وشن حمالت تشویه ضد رموز المقاومة ومحاولة زعزعة الروح المعنویة 

 للوقوع في للشعب من خالل عمالئها وأبواقها، والمحاوالت المستمرة إلسقاط الشباب أمنیاً 
جل سلخ الشعب حمأة الجاسوسیة، والكثیر من الممارسات التي ال یتسع المجال لذكرها، من أ

 وانتزاع تنازالت سیاسیة وزحزحته عن ثوابته الدینیة ،الفلسطیني عن هویته اإلسالمیة والعربیة
  .العبث بمقدراته ووالوطنیة، ومحاولة لتركیع الشعب 

 كبیرة ومنسقة بین مؤسسات الشعب الفلسطیني ، وجهوداً  حقیقیاً      كل ما سبق یستدعي وعیاً 
یجاد برامج منهجیة علمیة من أجل هذا باختالف مواقعها وتوجه اتها لحمایة الشعب وثوابته وإ

الهدف، وبال شك أن هذه الحمایة تبدأ من تحقیق األمن الفكري، فهو یمثل القلعة الحصینة التي 
تتحطم علیها كل مخططات االحتالل، وهو األصل الذي ینطلق منه الشعب في الحفاظ على 

أن یقوم بمسئولیته لتحقیق األمن الفكري، وهو یمثل ضرورة وجوده، وهذا یستدعي من كل فرد 
نسانیة لسد منافذ العدو وقطع دابر خطره، وفي اعتقاد الباحث فإن تحریر فلسطین  شرعیة ووطنیة وإ

 االحتالل من أرضها یبدأ بالدرجة األولى من تحقیق األمن الفكري؛ إلیجاد جیل یتمتع بالوعي وطرد
  .  عبه، ویتمسك بحقوقه ویدافع عنها بكل صور الدفاع المشروعة واإلیمان العمیق بقضیة ش

  : التأصیل الشرعي لمفهوم األمن الفكري 
      لقد جاءت الشریعة اإلسالمیة بالخیر والصالح للبشریة، وال تبلغ أیة تربیة ما بلغت التربیة 

 إلى مرتبة الكمال اإلسالمیة من إسعاد البشریة وتوجیه اإلنسان الوجهة الصالحة والسمو بها
  .المناسبة لكرامة اإلنسان، حیث تقوم على تزكیة القلوب وتطهیر النفوس 

     والشریعة اإلسالمیة تربي اإلنسان تربیة شاملة متكاملة بمعنى أنها تربیة وقائیة تحفظ الفرد من 
عة وترویضه على الوقوع في الزلل وتقیه من االنحالل والفساد من خالل تحصینه بالقیم والمثل الرفی
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ك من خالل التوبة التحكم في رغباته وضبط انفعاالته، وتربیة عالجیة  تعمل على تعدیل السلو 
  ).61: 2011، حمد( واإلنابة 

كان للشریعة اإلسالمیة السبق في الجانب :" هذا المعنى حیث یقول ) هـ1430(      ویؤكد الحكیم 
بدأ األمن الفكري، ففي تأصیل الجانب الوقائي هناك العقابي والوقائي لحمایة المجتمع وتأصیل م

أن مصدر التلقي هو الكتاب والسنة على فهم السلف :عدة نقاط شددت علیها الشریعة، أولها 
تأصیل أهمیة الرجوع لوالة األمر من األمراء : الصالح وهم الصحابة ومن سار على دربهم، والثانیة 

اء الذین یرجع إلیهم وفق ما جاء في الكتاب والسنة من والعلماء مع أهمیة تحدید من هم العلم
رسوخ العلم وخالفه، وفي الجانب العقابي فلولي األمر إیقاع العقوبات والتعازیر المناسبة على من 
یعتدي على الناس أو یكفرهم أو یشكك في عقائدهم كما فعل عمر رضي اهللا عنه مع صبیح 

  ).9: هـ 1430الحكیم، "(
 التفكیر في القرآن الكریم تشمل العقل اإلنساني، بكل ما احتواه من هذه الوظائف      إن فریضة

بجمیع خصائصها ومدلوالتها، فهو یخاطب العقل الوازع، والعقل المدرك، والعقل الحكیم والعقل 
  ). 5: العقاد، ب ت (الرشید 

  :وفیما یلي عرض للتأصیل الشرعي لألمن الفكري 
   : القرآن الكریماألمن الفكري في : أوال 

  :أشارت بعض آیات القرآن الكریم إلى حقائق تتعلق باألمن الفكري، ومنها 
ـــالى . 1 ــــ ـــــ ـــه تعـــ ــــ ــــ < :"قولــــ  =  < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2

I H G  F E  D C B A @ ?. )" ــل ــــ ــــ ــــ ـــــ ــــ ــــ ــــ ــــ النحــ
تحــدثت هــذه اآلیــة عــن ظهــور األمــن، وبــسط الحیــاة المعیــشیة فتــرة زمنیــة، ثــم زالــت ).112:

المــنعم الحقیقــي، ولــم یفــردوه بالعبــادة، فتبــدل األمــن إلــى خــوف هــذه الفتــرة بــسبب عــدم شــكر 
بعد أن انحـرف الفكـر، وخـرج عـن الـدائرة الـصحیحة، وهـذا التغییـر كـان سـریعا بـدلیل حـرف 

 كلمــة لبـــاس التــي دلــت علـــى فأذاقهــا، وأیــضاً : الفــاء الــذي یفیــد التعقیـــب والترتیــب فــي قولـــه
ر لهذه الحالة؛ لیظهر أن األمـن یـؤثر فـي كـل خطورة األمر، فاللباس یحیط بالجسد، فاستعی

  ).306 :4 ،ج1984ابن عاشور،(مناحي الحیاة 
، )82:األنعام( " ! " # $ % & ' ) ( * +:" قوله تعالى  .2

فاآلیة تقرر أن األمن منحة لمن استقام إیمانه واهتدى، ولم یتشوه فكره بشرك أو انحراف، 
  )26: 2012فارس،(.وابتعد عن الظلم والشطط 
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تؤكد ،)2_1: الكافرون  ("    (% & ' )   ! " # $" :قوله تعالى  .3
هذه اآلیة أنه ال التقاء مع المشركین والكفار في عقیدة الشرك وفي ثقافتهم الضالة 

  .المناقضة لعقیدة التوحید التي تمثل الهویة الحقیقیة للمسلمین 
: ; > = < ? @ H G F E D C B A    9 :"قوله تعالى  .4

M L K J IY X W V U T S R Q P O N  " ) آل
فاآلیة تؤصل لطبیعة التعامل مع أهل الكتاب من حیث قیام العالقة معهم  ) 64:عمران 

وعدم اتخاذهم  إلى اهللا بالحوار والحسنى، كما تشیر إلى التحذیر من التبعیة على الدعوة
  .أولیاء من دون اهللا

0 1 2 3 ! " # $ % & ' ) ( * + , - . /  ": قوله تعالى  .5
B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 ")  وتؤكد هذه اآلیة على ).120: البقرة

استقاللیة الشخصیة اإلسالمیة التي ال تشتري رضا هذا أو ذاك على حساب العقیدة 
  .السلیمة، وتحذر من السیر خلف أهل الضالل في مللهم وعقائدهم 

F  :"قوله تعالى  .6  E D C B A @ ? > = < ; :

 J I H G [ Z Y X W V U T S R Q P O N M L K

j i h g f e d c b a ` _ ^ ] \"  ) تغرس  )143: البقرة ،
هذه اآلیة مبدأ أصیال یعكس عظمة اإلسالم وتمیزه؛ فتدعو إلى الوسطیة والسیر على 

من جهة، والتحصن النهج المستقیم، وتحمل في مضمونها توجیها بتجنب الغلو  والتنطع 
Y  " :تتواتر آیات كثیرة تعضد هذه المعاني، كقوله تعالى و تفریط، من االنحالل وال

e d c b a  ̀ _ ^ ] \ [ Z ")  وقوله تعالى )112:هود ،Ñ    !

 2 1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # "

7   ) .77: المائدة  (" 3 4 5 6 
X W V U T S R Q P O N M L K J  " :قوله تعالى .7

\ [ Z Y " ) ر اآلیة وضوح منهج الحق واستقامته، ، تقر  )153: األنعام
وتدعو المؤمنین لالستمساك به، وتحذرهم من االنزالق نحو األفكار الباطلة والسبل 

  .المعوجة التي تنأى بهم عن الهدى وتزیغ بهم عن جادة الصواب 
، )86: األنعام  "(i h g f e d c b a:" قوله تعالى  .8

اإلیناس بحدیثهم خشیة التأثر بانحرافاتهم  و تنهى اآلیة عن مجالسة المنحرفین فكریاً 
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وضالالتهم؛ لما یملكون من جرأة في الصدع بأفكارهم وتبریرها وقدرتهم على التزییف 
شعاراً  له وتزیین الباطل، فهؤالء ینبغي اإلعراض عنهم؛ وقایة منهم، وهجراً   لهم برفض  م وإ

  . منهجهم 
̧  º ¹ :" قوله تعالى  .9 ¶ µ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª »

 Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼

Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì ) " 5:المائدة( ،
تؤصل اآلیة لطبیعة عالقة المسلمین مع غیرهم، فبالرغم من تحذیر القرآن من اتباع غیر 
المسلمین في عقائدهم إال أنها تشیر الحترام اإلسالم للمخالف، فلیست العالقة عالقة تدابر 

قة تعاون وتبادل، فیباح للمسلم أن یأكل من طعام الكتابیین، بل ویصاهرهم وتقاطع بل عال
وهذا  ) 24:النساء" (  " # $ % & ' )" ویتزوج من نسائهم 

  .یدحض الشبهات التي تثار حول اإلسالم ووصفه باالنعزالیة أو اإلرهاب 
{ ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª " قوله تعالى .10

² ± °  ̄ ® ¬ «   º ¹  ̧ ¶ µ  ́ ³ ½ ¼ » 

، تذم هذه اآلیة التبعیة العمیاء، وتنعى على من یسیرون )48-47:غافر( "¾ ¿
خلف أسیادهم على ضالل، مع أن اهللا منحهم القدرات واآلالت التي تمكنهم من اتباع 

  .الهدى، ولكنهم عطلوا كل ذلك  وساروا في ركاب المضلین 
  :األمن الفكري في السنة النبویة : ثانیا

 بتحصین عقول المسلمین من كل ما یحرفهم عن جادة  كبیراً  السنة النبویة اهتماماً       اهتمت
  :الصواب، ویتضح ذلك فیما یلي 

 من یرد اهللا به خیراً " : أنه قال – صلى اهللا علیه وسلم –جاء في السنة النبویة عن النبي . 1
  ).25 ص1 ج به خیراً من یرد اهللا) 13(باب  ،صحیح البخاري ، كتاب العلم" (یفقهه في الدین 

     والفقه هو فهم األحكام الشرعیة، والفهم یكون بالفكر، وبما أنه فكر مستند إلى النظر في 
  .األدلة، فهو فكر صحیح، یتحقق الخیر لصاحبه في الدنیا واآلخرة 

في  على وجوب تحقیق األمن الفكري، فالفهم نتاج التفكیر       إن الفقه في الحدیث یكون دلیالً 
 یعلمه الدین، والخیر هو إصابة عین  لقال من یرد اهللا به خیراً األشیاء المعلومة؛ إذ لو لم یكن واجباً 

  ). 27 :2012فارس،(الحق، وهو واجب؛ ألن البعد عن الحق یؤدي إلى العقاب في الدنیا واآلخرة 
ة من التوراة،  لعمر بن الخطاب حینما رأى معه قطع– صلى اهللا علیه وسلم –توجیه النبي . 2

أمتهوكون فیها یا ابن الخطاب، والذي نفسي بیده لقد جئتكم بها " :فغضب علیه السالم وقال له 
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بیضاء نقیة ال تسألوهم عن شيء فیخبروكم بحق فتكذبوا به، والذي نفسي بیده لو أن موسى 
  ) 201: ، ص30مسند أحمد، ج ( " كان حیا ما وسعه إال أن یتبعني 

في تلقیه لعقائده وقیمه یر إلى ضرورة توجه المسلم إلى مصادر اإلسالم األصیلة      الحدیث یش
  .والثبات علیها، ویحذر من االنزالق وراء العقائد الفاسدة واالفتتان بها ومبادئه 

     إن إنكار الرسول صلى اهللا علیه وسلم على عمر بن الخطاب على نسخة من التوراة كان 
ضي اهللا عنه بما یحمله من أفكار ال تنسجم مع طبیعة الرسالة المحمدیة الحتمال تأثر فكر عمر ر 

 باألمن الفكري الذي یجب تحقیقه في التي هي واضحة ال شائبة فیها، فیكون إطالع عمر إخالالً 
 لما نهى النبي علیه السالم عن االطالع على الصحیفة كل األحوال، إذ لو لم یكن واجباً 

  ).28: 2012فارس،(
ما من مولود إال یولد على " :رواه أبو هریرة رضي اهللا عنه عن النبي صلى اهللا علیه وسلم ما . 3

فطرة اهللا التي فطر الناس :" ویقول أبو هریرة" الفطرة فأبواه یهودانه أو ینصرانه أو یمجسانه 
  ).162 : 1البخاري، ج"(علیها ال تبدیل لخلق اهللا ذلك الدین القیم 

ث إلى المسئولیة الكبیرة التي تقع على عاتق األسرة في تنشئة الطفل، واعتبر       یرشد هذا الحدی
اإلسالم أن أي انحراف یقع فیه أحد األبناء فإنما هو نتیجة تقصیر األسرة في إكساب أبنائها للعقائد 

  .والقیم السلیمة 
لن تضلوا بعدي  تركت فیكم شیئین ما إن تمسكتم بهما :"وفي قول النبي صلى اهللا علیه وسلم . 4

دلیل على وجوب تحقیق األمن الفكري بحیث  ) 1323 :5موطأ مالك،ج"( كتاب اهللا وسنتي أبداً 
یكون أصله الكتاب والسنة، ومن المعلوم أن األشیاء التي ثبت في حقها حكم بعینها ال یختلف 

ردتم حكمها من فیها، فیقع الخالف في حكم أمر أو قضیة جدیدة لم یظهر فیها حكم بعینها، فإذا أ
 للواجبات  عاماً  فكریاً خالل النظر في الشرع، فمن خالل الكتاب والسنة، فهما قد تركا تصوراً 

فارس، (والمحرمات والمباحات والمكروهات، فیكون الحكم في ضوئها، وبمفهومها یرتفع الخالف 
2012 :28.(  

 صحیح"( س منه فهو رد من أحدث في أمرنا هذا ما لی:" قول النبي صلى اهللا علیه وسلم. 5
  ) . 184 ، ص3ج :ه 1422 ،البخاري

حداث ما لیس له أصل في الدین، وفي مضمون        ینهى الحدیث عن االبتداع في الدین وإ
  .الحدیث تحذیر من االنحراف الفكري الذي یقوم على اتباع الهوى والحكم بغیر ما أنزل اهللا 

  :القواعد الشرعیة األمن في : ثالثا
   :ت بعض القواعد الشرعیة في مضمونها حكم األمن الفكري، كما یليتناول
  ) :ما ال یتم الواجب إال به فهو واجب(قاعدة   . أ
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ومفادها أن الواجبات والمحرمات والمباحات كلها البد لها من وسائل توصل إلیها، فوسیلة كل 
ئض إال عن مقصد بحسبه وتأخذ حكمه، فوسیلة الفرض ومقدمته التي ال یمكن أداء الفرا

، فال تبرأ ذمة المكلف إال إذا توصل إلى الفرض والواجب عن طریق  وواجباً طریقها تكون فرضاً 
  ).218-217 :2003البورنو،(مقدمته ووسیلته، ما دامت تلك المقدمة مقدورة للمكلف 

تحقیق األمن الفكري الذي هو : والسعي لرضا رب العالمین واجب، ومن وسائل تحقیق ذلك
 لصحة المنهج القائم على الفكر، فال یجوز الزیغ عن هذا المنهج الذي ارتضاه اهللا اطمئنان

  .تعالى لخلقه، وال یصح العبث بثوابت الدین وأصوله وقواعده
   ) :درء المفاسد أولى من جلب المصالح(قاعدة   . ب

إذا اجتمعت مصالح ومفاسد؛ فإن أمكن تحصیل المصالح :      یقول العز بن عبد السالم
ن تعذر الدرء والتحصیل؛ فإن كانت المفسدة أعظم من المصلحة درأنا ود رء المفاسد فعلنا، وإ

  ) .361-1ج :2000ابن عبد السالم، (المفسدة وال نبالي بفوات المصلحة 
     إن النظرة الشمولیة للشرع تحقق األمن الفكري من خالل تقدیم النهي عن المحظورات قبل 

رغم من المنافع االقتصادیة لالتجار بالخمور والمخدرات إال أن تحقیق المأمورات، فعلى ال
الشرع حرمهما نظرا آلثارهما المدمرة على الناس، وقد حفظ اإلسالم األمن الفكري من خالل 
ضبط مفهوم المصلحة فجعل تحدیدها بالشرع ضمن ضوابط وقواعد، ولم یتركها للناس تعبث 

  .بها أهواؤهم وشهواتهم 
  :أقوال علماء المسلمین لفكري في األمن ا:رابعا

مسائل االجتهاد من عمل فیها من بعض العلماء لم ینكر : " یقول اإلمام ابن تیمیة رحمه اهللا. 1
وأما االختالف في :"، ویقول أیضا "علیه، ولم یهجر، ومن عمل بأحد القوانین لم ینكر علیه 
  ."  تهاجرا لم یبق بین المسلمین إخوة األحكام فأكثر من أن ینضبط، ولو كان كلما اختلف مسلمان

وهذا توجیه جلیل من شیخ اإلسالم اللتزام أدب االختالف، ونبذ الفرقة ومنع تجریم المخالف      
في االجتهاد الفقهي الخالفي أو العقد على المسائل الجزئیة والخالفیة موقف الوالء أو البراء، وهو 

  .تأكید  على  سعة الشریعة  ومرونتها
فتوسیع دائرة الفتیا وتركها لتطرق " الفتیا هي توقیع عن اهللا تبارك وتعالى :"  قول ابن الصالح.2

من قبل كل من هب ودب ولو لم یكن أهال متخصصا، قد یحمل اإلنسان إلى القول عن اهللا بغیر 
ْحَشاءِ " علم  اْلَف ُكمْ ِبالسُّوِء وَ رُ ْأمُ ا یَ نَّمَ ى اللَّهِ  ِإ وا َعَل وُل َأْن تَُق وَن وَ مُ َل ا ال تَعْ ، وهذا بال  )169:البقرة  " ( مَ

  ). 2315ع : 2007جریدة الوطن السعودیة، (شك من أكبر الحرمات 
رادتك، فإنه یفسدها علیك فساداً :" قول ابن القیم. 3 یاك أن یتمكن الشیطان من بیت أفكارك وإ  وإ

بینك وبین الفكر فیما ینفعك، یصعب تداركه، ویلقي علیك أنواع الوساوس واألفكار المضرة، ویحول 
وأنت الذي أعنته على نفسك بتمكینه من قلبك وخواطرك، فملكها علیك، فمثلك معه مثل صاحب 
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رحى یطحن فیها جید الحبوب فأتاه شخص معه حمل تراب وفحم وغثاء لیطحنه في طاحونه، فإن 
ن مكنه من إلقاء طرده لم یمكنه من إلقاء ما معه في الطاحون، واستمر على طحنه الذي ین فعه، وإ
: هـ 1433ابن القیم، "(ما معه في الطاحون أفسد ما فیها من الحب، وخرج الطحین كله فاسدا 

173-174  .(  
      یشیر ابن القیم إلى دینامیكیة عملیة التفكیر، وأنها عملیة لیست جامدة بل هي عملیة حیویة 

نسان الواعي علیه أن یلفظ األفكار الباطلة والفاسدة مستمرة، كما یشیر إلى أنها عملیة انتقائیة، فاإل
فور ورودها، وال یتیح لها أن تتغلغل في نفسه، وال یتعاطى معها بل یطرحها كما یطرح الخبث 
حتى ال یمتد تأثیرها الفاسد إلى أفكاره السلیمة فتدمرها، وهنا یتحدث ابن القیم عن المنهج الوقائي 

  .ت قویة لریاح االنحراف في التفكیر، والذي یمثل مصدا
  :ضوابط األمن الفكري 

ر األمن الفكري المنظومة األمنیة واحتالله محل القلب من الجسد فیها؛ یجعل من       إن تصدّ 
، أما الركون ، كي ینشأ البناء سلیماً بطة مخططة، تسیر وفق معاییر وأسسعملیة بنائه عملیة منض

  .مر فیعني االنحراف والزلل الذي یهدد مستقبل األمة إلى العشوائیة واالرتجالیة في هذا األ
  : ومن أبرز ضوابط األمن الفكري 

  .أن یكون منبثقا من  دیننا الحنیف ومعتقداتنا الصحیحة والراسخة .1
  .أن یتمشى مع مقاصد الشریعة وحكمها وتحقیقها للمصالح ودرئها للمفاسد . 2
  .  ابة األخیار واألئمة الكبار تحقیقه للوسطیة واالعتدال بحسب فهم الصح. 3
  .أن یتلقى من المصادر الصحیحة، ویتولى ذلك العلماء الربانیون . 4
  .أن یحقق لألمة وحدتها وتالحمها. 5
  .أن یحافظ على ثقافة األمة ومكونات أصالتها وقیمها. 6
براز شخصیتها . 7   .أن ینجح في تحدید هویة األمة وتحقیق ذاتیتها وإ
  .رد والمجتمع إلى أعلى درجات الطهر والعفاف والنبلالسمو بالف. 8
  .أن یكون القائمون علیه والحامون له هم والة األمر من الحكام المخلصین والعلماء والعاملین. 9

ــاً . 10 ــ ــون طریق ــه الــــشامل بعیــــدا عــــن االزدواجیــــة والفوضــــى الفكریــــة     أن یكــ ــن بمفهومــ ــق األمــ ــ  لتحقی
   ). 11: 2012تربان،(واالجتماعیة 
 أن ضوابط األمن الفكري تتمثل في الوسطیة التي تقع بین الغلو والمجافاة )1012(فارس     ویرى 

  :لفكري یتجلى في المفاهیم التالیة، ویرى أن ضبط الوسطیة لألمن ا)اإلفراط والتفریط(
  . التي تعني  الخوف من اهللا والعمل بما یرضیه والبعد عما یغضبه :الخیریة .1
 المسلم غیر المسلم، وهو حق لكل البشر، ومن حاد عن العدل فقد  ویكون مع:العدل .2

 .انحرف فكریا وخالف روح الشریعة 
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فال تنطع وتشدد یؤدي إلى الحرج والعسر، وال إفراط وتقصیر یؤدي  : الیسر ورفع الحرج .3
إلى تعطیل المصالح؛ فالتوسط هو منبع الكمال، والسماحة والتخفیف ورفع الحرج هو حقیقة 

  .الشرع

 ومن مضمون الحكمة التوازن؛ إذ تعطي الشریعة كل شيء حقه فال تتعدى على :الحكمة  .4
حدوده وال تعجله عن وقته وال تؤخره عنه، كما تقتضي الحكمة قوة البصیرة فال یصدر 
الحكم على قضایا الناس إال ممن كان یتمیز بالبصیرة وأعلى درجات العلم، وتقتضي 

س وعاداتهم وتصرفاتهم إلصدار الحكم المناسب، فقد كان الحكمة النظر إلى حال النا
 .رسول اهللا صلى اهللا علیه وسلم یفتي لكل امرئ بما یناسبه ألن لكل شخص حاال

 فالتغییر ال یحصل دفعة واحدة بالعنف والقوة بل یحتاج إلى الصبر والتریث :التدرج  .5
 األوضاع الخطأ إلى األوضاع والعمل على إقناع الناس وتثقیفهم وتدریبهم حتى ینتقلوا من

-74: 2012فارس،(السلیمة، وأمثلة ذلك في الشرع كثیرة، كالتدرج في تحریم الخمر والربا 
 ). بتصرف82

       أن ضوابط األمن الفكري تمثل شارات وعالمات على الطریق لكل من ویرى الباحث 
  .یتعامل مع العقول واألفكار والمتعلمین

ة الناجحة هي التي تأخذ بهذه الضوابط في تعزیز األمن الفكري لدى      واإلدارة المدرسی
وعلى البیئة المدرسیة وعلى المجتمع بشكل  ،عكس إیجابا على الطلبة والمعلمینالطلبة،مما ین

 .عام 

  :دور مؤسسات المجتمع في تحقیق األمن الفكري 
ئولیة مشتركة ینبغي أن تتضافر      یعتبر تحقیق األمن الفكري غایة یسعى المجتمع لبلوغها، ومس

جهود مؤسسات المجتمع لتحقیقها، وفیما یلي عرض ألدوار أبرز مؤسسات المجتمع لتحقیق األمن 
  :الفكري 

   : دور األسرة: أوال
    تعتبر األسرة المؤسسة المركزیة في المجتمع، والنواة األولى في البناء االجتماعي، وذات التأثیر 

رد والمسئول المباشر عن اتجاهات وسلوكیات أبنائها، فدور األسرة دور األول على شخصیة الف
 – صلى اهللا علیه وسلم –حیوي في تحصین ووقایة الجیل من االنحراف والغلو، وقد أكد رسول اهللا 

كلكم راع وكلكم مسئول عن رعیته، الرجل راع ومسئول عن رعیته، والمرأة راعیة : " هذا الدور بقوله
، فاألسرة هي )120 ص3ج: ه 1422،صحیح البخاري" (  ومسئولة عن رعیتها في بیت زوجها

  .التربة التي ینبغي أن تنبت أبناءها نباتا حسنا وتغذیهم غذاء روحیا وعقلیا وجسمیا صالحا 
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ال یغفل الباحثون دور األسرة وعالقته بالترابط االجتماعي بین أفرادها؛ لذا تهتم الدول بدعم      و 
سین ظروفها، وتقدم لها الدعم الالزم لكفالة التربیة السلیمة للنشء والشباب، حیث یتعلم األسرة و تح

هؤالء النشء األدوار االجتماعیة واللغة والتقالید والسلوكیات؛ لتكون مخزونا ثقافیا كبیرا من المعاییر 
 أنه مهما تعددت والسلوكیات القیمة التي تشكل إطارا مرجعیا للسلوك والعادات مستقبال، وذلك یعني

المؤسسات االجتماعیة التي یمكن أن تقوم بوظائف األسرة، فإن هذه المؤسسات ال تعتبر بدیال 
إن التفكك األسري وتقصیر األسرة في تربیة األبناء قد یؤدي ... لألسرة، بل مكملة لعملها التربوي 

التحلل، فیكونون فریسة سهلة إلى وقوعهم في العزلة واالنطواء، أو التطرف والعنف، أو االنحراف و 
 ظروفهم األسریة للوقوع في براثن التیارات الفكریة المنحرفة التي تتصید الشباب الحائر وتستغل

  ) . بتصرف 25:هـ 1430القلیطي، (
  : ویمكن تحدید دور األسرة في تحقیق األمن الفكري فیما یلي 

الدراسات الحدیثة قد أثبتت أن أسالیب اإللمام بأسالیب التنشئة األسریة الحدیثة، خاصة أن . 1
التنشئة األسریة السویة لها أثرها الواضح الذي ینعكس إیجابا على الصحة النفسیة والعقلیة والبدنیة 
للنشء والشباب، والعكس صحیح فإن التنشئة غیر السویة قد تؤدي بهم إلى االضطرابات النفسیة 

  . والفكریة وغیرها من صور االنحراف األخرى والشخصیة، وتدفعهم إلى االنحرافات السلوكیة
 وسائل الغزو الفكري، وتقدیم البدیل النافع لهم من الوسائل –قدر المستطاع  –تجنیب األبناء . 2

  .المسموعة أو المرئیة أو مكتوبة من وسائل مالئمة 
دهم رفاق سوء إبعاد األبناء عن رفاق السوء، فال یمكن أن تكتمل تربیة األسرة إذا كان ألوال. 3

یهدمون ما بناه الوالدان، فكثیرا ما یدفع رفاق السوء رفاقهم نحو الرذیلة، ویزینون لهم السوء فیقترفون 
  .الجرائم وتعاطي المخدرات ویسقطون في هاویة االنحراف الفكري 

الحترام أن یكون الوالدان قدوة مثالیة في التعامل، وفي تهیئة بیئة أسریة آمنة قوامها الحوار وا. 4
  ). 35: هـ 1430عبده محمد،(المتبادل 

  : منهاویرى الباحث أدورا أخرى لألسرة 
أن تهتم برفع مستواها الثقافي والدیني، لتكون قادرة على نقل هذه الثقافة ألبنائها، والرد على . 1

ون إلیها أتساؤالتهم، ودحض الشبهات التي قد تعلق بأذهانهم، فبذلك تكسب األسرة ثقة أبنائها، فیلج
 أو كشف غموض، وال یتجهون نحو وجهات أخرى كأقران السوء أو وسائل يءإن احتاجوا لمعرفة ش

  . إعالم مضللة، فیحفظونهم من أن تزل أقدامهم 
بناء عالقة الوالدین باألبناء على أساس من الشفافیة والوضوح والمكاشفة واألمن، مما یشجع . 2

مواربة، وبالتالي یتمكن الوالدان من تقویم أي اعوجاج وف أو ء على البوح بأفكارهم دون خاألبنا
  .أو یتمكن من فكر االبن تمكنا یعجزهم عالجه  وهو في مهده قبل أن یستفحل خطره،

  .مراقبة األبناء مراقبة واعیة، ومتابعتهم، ومالحظة أنشطتهم ومیولهم وأفكارهم . 3
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    :دور المسجد: ثانیا
نما هو محضن هام لتربیة       إن المسجد في اإلسالم  لیس مجرد بناء تؤدى فیه الصالة، وإ

األمة، وبناء العقیدة وتكوین الفكر، وتنظیم الحیاة وفق هدي القرآن والسنة، لذا فدرجة تأثیر المسجد 
  .في الفكر درجة عالیة نظرا لما یتمیز به المسجد من قداسة ومكانة 

ولیة اجتماعیة، من الدور الحیوي الذي تقوم به في       وتبرز أهمیة المسجد باعتباره مؤسسة أ
ن تردد األفراد على  إكمال دور األسرة في عملیة التنشئة المبنیة على قیم اإلسالم وتعالیمه، وإ
المسجد خمس مرات في الیوم واللیلة یقوم كرابط اجتماعي بین أفراد الحي الواحد وتآلفهم، إضافة 

ي یؤدیه المسجد من خالل الندوات والمحاضرات وحلقات الذكر إلى الدور التعلیمي التثقیفي الذ
الفراغ مة مخصصة للقراءة وشغل أوقات وتحفیظ القرآن، وما تحویه مكتبته من كتب قی

  ).14:هـ 1430حمدان،(
  :أنه یمكن للمسجد اإلسهام في تحقیق األمن الفكري من خالل ما یلي ویرى الباحث 

الوسطیة واالعتدال، وثبات األصول : لتي تتمیز بخصائصبیان طبیعة الشریعة اإلسالمیة ا .1
ومرونة الفروع، والتیسیر ورفع الحرج، والتدرج ومراعاة أحوال الناس، والتوازن بین مطالب 

  .الدنیا واآلخرة 
ترسیخ العقیدة السلیمة، والنهي عن الزیغ عنها، والتحذیر من مواضع الضالل والغوایة،  .2

 .وجالء الشبهات عن األفهام 

بث روح األخوة اإلسالمیة بین الناس، والدعوة للتوحد، وتعزیز آداب االختالف بین  .3
 .المسلمین 

، والتركیز على تزكیة النفوس )المراقبة الذاتیة(االهتمام بتقویة الوازع الدیني الداخلي  .4
 .والتحلي بالقیم والمثل اإلسالمیة الرفیعة، وبیان منزلة األخالق في اإلسالم 

م اإلسالم في النوازل والمستجدات الفقهیة المعاصرة، خاصة تلك التي تمس واقع بیان أحكا .5
 .الناس 

القیام بالتربیة االجتماعیة والفكریة والسیاسیة واألمنیة، التي تعكس وشمولیة اإلسالم  .6
 .وتنظیمه لكافة شئون الحیاة 

 :دور اإلعالم: ثالثا 

األمن الفكري، حیث یخاطب كافة شرائح      یضطلع اإلعالم بمسئولیة كبیرة نحو تحقیق 
المجتمع، ویدخل كل بیت، ویتاح لكل الفئات، بل یمكن القول إن العمل اإلعالمي یقود الشعوب 

  .ویشكل العقول واالتجاهات؛ لما له من سحر في النفوس وتأثیر على العقول 
ومواقع إلكترونیة  بما تشمله من فضائیات وصحف ومجالت ومطبوعات -    إن اآللة اإلعالمیة 

 قادرة في كثیر من األحیان على إحداث حراك اجتماعي وسیاسي في المجتمعات المعاصرة، بل -
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ال نبالغ إذا قلنا أن لها دورا حقیقیا في إحداث ثورات، والواقع العربي الجدید خیر دلیل على صحة 
ظلم، واستطاعت بعض هذا الرأي؛ فقد قادت بعض الفضائیات الشعوب وحركتها لالنتفاض على ال

الفضائیات الفلسطینیة إبان الحرب على غزة تجییش الشعوب، وحشد الرأي العام العربي والعالمي 
للتندید بجرائم االحتالل اإلسرائیلي، واستطاعت كشف القناع عن وجهه أمام الكثیر من المخدوعین 

  .فیه 
اة شیقة وهامة من أدوات التربیة     وتعد وسائل اإلعالم من أهم الوسائل التربویة لكونها أد

المستدیمة، حیث تمكن أبناء المجتمع من التعرف على العدید من المعارف والثقافات واألماكن التي 
  ). 126: هـ 1402المرزوقي، (یصعب الوصول إلیها، إضافة إلى تكوینها للرأي العام والتأثیر علیه 

من بالتعاون مع األجهزة والمؤسسات األخرى     إن دور وسائل اإلعالم واالتصال في تحقیق األ
یجابیا، حیث إن الواقع یقول أن هناك عالقة قویة  في إطار تحقیق األمن ینبغي أن یكون فاعال وإ
بین تحقیق األمن واإلعالم، خاصة أنهما ركیزتان أساسیتان في تحقیق األمن الوطني للدولة، 

( وعواطفهم، واالرتقاء بمستوى الرأي العام ویتمثل دور اإلعالم في مخاطبة عقول الجماهیر 
Dennis،1984: p3. (  

وار اإلعالم واألمن، فكل منهما یستخدم أسالیب التوعیة واالتصال د    إن هناك تماثال بین أ
بالجماهیر، وتقدیم المعلومات الصحیحة، بل إن لهما هدفا مشتركا، هو حمایة أمن الوطن والمواطن 

في نفس الوقت التأثیر على الفرد والمجتمع، فالوظیفة األساسیة لإلعالم من األخطار المحیطة، و 
هو التوعیة من خالل األخبار و البرامج من أجل المساهمة في بناء المواطن الصالح، وكذلك یقوم 

  ). 67: هـ 1402سعد، ( األمن بالدور نفسه من أجل تربیة النشء ونشر الفضائل ومحاربة الرذائل 
نه لیس   الطالب في مجتمعنا العربي المسلم یقضي أغلب وقت إنمن نافلة القول أن نقول     وإ

رس له في ل اإلعالم أكثر مما یتأثر بما یدفراغه أمام التلفاز، ولعله یتأثر بما یعرض في وسائ
المدرسة أو یوجه له في البیت، ولذا ینبغي أن یتنبه القائمون على وسائل اإلعالم إلى االنطالق من 

  : إسالمیة، ومن أبرزها أسس 
  .أن تنبع جمیع أهداف اإلعالم من تعالیم الدین اإلسالمي  .1
 .المحافظة على الروح اإلسالمیة والعربیة األصیلة  .2

 .التبصیر بالدور اإلسالمي والعربي حیال األزمات العالمیة  .3

 .التثقیف الشامل لجمیع مجاالت الحیاة  .4

م من اإلعالم الخارجي وشرح أهدافه المضادة اإلرشاد والتوجیه للنشء والشباب لحمایته .5
 .لمعتقداتنا 

 .التأكید على روح اإلخاء بین الشعوب اإلسالمیة العربیة  .6

 .ترسیخ روح االنتماء الوطني ألبناء المجتمع  .7
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ندوة ماذا یرید التربویون من ( االلتزام بالقضایا اإلسالمیة والعربیة واألخبار الصحیحة  .8
 ) .242، 241: هـ 1404اإلعالمیین، 

  :         ومن أهم أهداف اإلعالم اإلسالمي 
النبیلة من خالل ما یبث عبر الشاشة متمثال في مسلسالت زرع القیم والمبادئ األصیلة و  .1

  .فةالثقاادفة، ومحاوالت ذات قیمة أدبیة ومناظرات بین رجال علم واألدب و ه
ة من دروس ومحاضرات جیدة تأصیل العادات والتقالید واألسس عبر ما یذاع في اإلذاع .2

 .وهادفة 

 فیما یقدم بحیث یكون متزامنا مع ما یتلقاه الطالب في مدرسته د الجیاختیار .3
 ) .     65، 64: 1422الخراشي،(

  :دور المؤسسات التعلیمیة : رابعا 
تعد مسئولیة الحفاظ على األمن الفكري مسئولیة مشتركة بین كافة مؤسسات المجتمع،       
، وفئاته، وتتفاوت هذه المسئولیة بحسب أهمیة هذه المؤسسة، وقدرتها على التأثیر في وأفراده

  .المجتمع 
 وتعتبر المؤسسات التربویة أكثر مؤسسات المجتمع تحمال لمسئولیة الحفاظ على ثقافة     

 المجتمع المجتمع، وتنشئة األفراد وضبط سلوكهم، وتربیتهم على القیم والمثل العلیا، واحترام تقالید
  . وعاداته، وغرس روح االنتماء والوالء للدین والوطن والمجتمع 

 من اً  في إرساء دعائم األمن، ویجمع هذا الدور عدد فاعالً اً وبال شك فإن للمدرسة دور      
الوظائف التي تبدأ بالتوعیة والوقایة، وتنتهي بالتقویم والمعالجة، خاصة في المرحلة الثانویة التي 

ن الطلبة یكونون فیها في أوج نشاطهم وحیویتهم، وهم الفئة األكثر تأثرا بالتغیرات الفكریة تتمیز بأ
   .والتطورات من حولهم

ال یمكن أن یتحقق األمن في المجتمع إال باالستفادة القصوى من وسائل التعلیم ومزایاه و      
 إرساء القیم الروحیة وتـأثیره على المجتمع، وذلك من خالل إسهام المؤسسات التعلیمیة في

امح واعتدال واألخالقیة والفكر اإلسالمي الصحیح وما یتضمنه من مواعظ تربویة ومن تس
  ).22: 2006السلیمان،(

  :من الفكريدور كل مرحلة من مراحل التعلیم في تحقیق األ) 53-51: 2012(ویبین فارس
لطفل وفكره، ویتم فیها غرس  تتمیز مرحلة الطفولة بسهولة تشكیل عقل ا:المرحلة االبتدائیة  . أ

محبة اهللا ورسوله، ومحبة الدین والوطن، والتأكید على طاعة الوالدین، وتعلیمهم حسن 
  .الخلق واآلداب ولطف المعاملة 

تهیئة األفكار، أكثرها أهمیة، فهي مرحلة أعداد و  وهي أخطر مرحلة و :المرحلة اإلعدادیة   . ب
لطالب لتحمل المسئولیة، والتعامل مع تهیئة ا: وینتظر من المدرسة أن تعمل على 
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رشاده لسبل الوصول إلیه  المجتمع، والخوض في غماره، وتنمیة التفكیر السلیم للطالب وإ
 .بطرق صحیحة 

 وهي مرحلة بدایة ترجمة تعلم  الطالب من معلومات نظریة إلى سلوك، :المرحلة الثانویة   . ت
حث الطالب على : راعاة عدة أموروبدایة تحمل مسئولیات متواضعة فال بد للمعلم من م

فعل الواجبات وترك المنهیات ألنه مكلف، وتوجیه الطالب وتدریبه على تحمل المسئولیات 
التي تشعره بقیمته وذاته، وأن یتعامل المعلم مع الطلبة تعامل الرجال؛ فالنفس تحب من 

 . والسلوك القویم یقدرها، والبعد عن المسائل الفقهیة الخالفیة، وتعزیز العادات الحسنة

تحتاج هذه المرحلة إلى المراقبة والتقویم، وتصویب السلوك، فإذا لوحظ : المرحلة الجامعیة   . ث
 ً ا أي سلوك منحرف لدى الطالب، فال بد من تذكیره بالمبادئ اإلسالمیة، وتوجیهه توجیه

 ، وتعلیم الطلبة كیفیة الحوار مع اآلخرین، وحل المشكالت بأسالیب صحیحة،سلیماً 
 .وتوجیهه لتوسیع أفق نظرته لمجاالت الحیاة 

     وبالنظر إلى المرحلة العمریة للطلبة الملتحقین بالدراسة الجامعیة ترى أنها بدایة بلوغ 
الطالب لسن الرشد، أي عندما یبدأ تكوینه النفسي والفسیولوجي یجعله یشعر بأنه إنسان مكتمل 

شلدان، (رة مستقلة عما یملیه علیه اآلخرون األهلیة مكتمل األهلیة والرشد للتصرف بصو 
2012 : 14.(  

     إن هذا یجعل الطالب یتصرف باالعتماد على نفسه في مختلف المواقف الحیاتیة التي 
تواجهه، ویحاول أن یحل معضالتها من خالل وضع الحلول التي یراها مناسبة لهذا الغرض، 

الطالب ینبغي أن یكون تصرفا صحیحا وبالتالي فإن السلوك أو التصرف الذي یقوم به 
وناضجا، ومبنیا على دراسة وتفهم عمیق لكافة أولویات ومعطیات الموقف حتى ینسجم السلوك 

 ویؤدي بالفائدة التي تعود على الطالب وعلى المجتمع مع الموقف المعني ویكون صحیحاً 
 ).18: 2010الحسناوي، (

  : یق األمن الفكري فیما یلي  إسهامات الجامعة في تحق)2002(هواريویحدد 
قیام المؤسسات الجامعیة بمواصلة عملیة التنشئة االجتماعیة، من أجل تكوین شخصیة   . أ

  .الطالب، وضمان إلمامه بما حوله 
تعریف الطالب بوظائفه االجتماعیة، وضمان إلمامه بها، فالجامعة مجتمع مصغر یهیئ   . ب

 .عیة قبل أن تكون معلوماتیة للمجتمع الكبیر، فالتعلیم وظیفة إنسانیة اجتما

توسیع دائرة نطاق التعامل والعالقات اإلنسانیة، والتفاعل مع الفئات المجتمعیة المحیطة   . ت
 .على اختالفها 
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ـــة الـــسائدة فـــي مجـــتمعهم ،وتعـــریفهم بتـــراث أمـــتهم مـــع بـــث روح التجدیـــد   . ث ـــة بالثقاف ربـــط الطلب
ـــرات ال ــستجدات والمتغی ـــداع والتـــألق، تجاوبـــا مـــع المـ ــس واإلب ــا ال یخـــالف األسـ حـــضاریة فیمـ

 .والثوابت اإلسالمیة 

ربـط األنــشطة التربویــة والتعلیمیــة بـالجهود المجتمعیــة، مــن أجــل إیجـاد جیــل متــوازن وســوي،   .  ج
محــاط بــسیاج مــن القــیم الدینیــة واألخالقیــة؛ ممــا یــؤدي إلــى اتــساقه مــع المحــیط الــذي یعــیش 

 ). 8 : 2002، هواري ( فعاالً  وعضواً  مشاركاً فیه، ویجعله عنصراً 

 عبء كبیر في تحقیق األمن الفكري، عبر أنه یقع على المؤسسات التعلیمیة     ویرى الباحث 
مخططي المناهج بحیث تقدم المناهج التعلیمیة فكرا سلیما : تعاون عناصر المنظومة التعلیمیة مثل

ء للوطن والدین یحفظ ثقافة األمة وثوابتها، ویعزز هویتها وأصالتها، وتغرس مشاعر االنتما
والمجتمع والمعلمین من خالل إعداد المعلمین في كلیات التربیة إعدادا یؤهلهم لتعزیز األمن الفكري 
للطلبة، والمشاركة في تحصین الطلبة من غوائل االنحراف والزلل، والتأكید على أهمیة القدوة 

ة دورا جلیال في تحقیق األمن الصالحة في تحقیق هذه الغایة، كما یرى الباحث أن لإلدارة المدرسی
  :تناول الباحث هذا الدور بالتفصیل، فیما یلي یالفكري، وهو مدار هذه الدراسة، وس

  :دور اإلدارة المدرسیة في تعزیز األمن الفكري 
 مكانة اإلدارة المدرسیة مكانة رائدة في المیدان، ودورها بمثابة الروح من الجسد، ومنها       إن

لحسنة في تأكید وتعزیز معاني األمن العظیمة ومرامیه الشرعیة في البناء، والرقي تنتظر القدوة ا
  ).21: 2006السلیمان، (الحضاري على كافة األصعدة 

لإلدارة المدرسیة أن تقوم بعدة أدوار في تعزیز األمن الفكري لدى یرى الباحث أنه یمكن      و 
  : الطلبة منها 

  :رسیة في تعزیز األمن الفكري لدى الطلبة الدور الخاص لإلدارة المد: أوال
  : دور مدیر المدرسة .1

  : في أمور من أهمها من الفكريمدیر المدرسة في قیامه بتعزیز األ  یتحدد دور 
   .واإلرشادالتعاون مع المرشد الطالبي وتیسیر اإلمكانات له لتطبیق برامج التوجیه  .1
تعاون مع الهیئة التدریسیة والمرشد الطالبي متابعة ومالحظة الظواهر السلوكیة العامة وال  .2

  .في تقویم السلوكیات الخطأ 
  .تهیئة المناخ والبیئة التعلیمیة الصالحة التي تساعد على نشر جو من الطمأنینة واألمن  .3
، وجماعة الصحافة والمسرح جماعة اإلذاعة المدرسیة: یة مثل االهتمام باألنشطة الطالب .4

  .المدرسي 
  . وتوفیر اإلمكانات الالزمة لنموها بةى رعایة مواهب الطلحث المعلمین عل .5
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التواصل مع المجتمع المحلي واستضافة الشخصیات والمسئولین والتعاون معهم في بث  .6
  .األفكار المعتدلة والثقافة الوسطیة 

  .إعداد نشرات تربویة ومطویات تعزز السلوك الصحیح وتحذر من االنحراف وأخطاره  .7
تاحة الفرص ألعضاء الفریق لیقوموا بأدوارهم قیادة فریق التوج .8 یه واإلرشاد في المدرسة وإ

  .اإلرشادیة 
  .االهتمام بالمجالس الطالبیة وتفعیلها  .9
دعم مصادر التعلم في المدرسة بالبحوث والكتب والدراسات التي تعزز األمن الفكري  .10

   . )165 : 2006الشهراني ، ( .واالنتماء الوطني وتحارب مظاهر االنحراف 
  : دور المرشد الطالبي.2
إن من أبرز مهام المرشد الطالبي مساعدة الطلبة لتحقیق التوافق مع أنفسهم ، وتجنیبهم      

  :االنحراف ، ولذا یجدر بالمرشد مراعاة عدة أمور لتعزیز األمن الفكري ، ومن أبرز هذه األمور 
مهم ، وتشجیع عاطفة اعتبار الذات ، ویعني تقبل الشباب كما هم في الواقع واحترا: التقبل _ أ

شعارهم بأن لهم كرامتهم وكیانهم ، وتخلیصهم من مشاعر الدونیة ، إضافة إلى االهتمام بتلبیة  وإ
  .رغباتهم وحاجاتهم 

ویعني منح الشباب الحریة المسئولة في اتخاذ القرارات المناسبة لمصلحتهم : التوجیه الذاتي _ ب
شراكه م في تحمل الجزء األعظم من مسئولیة توجیه أمور حیاتهم من كافة حاضرا ومستقبالً ، وإ

  .الجوانب 
ویعني أن یسعى العاملون مع الشباب إلى إتاحة الفرصة للشباب لكي : اإلنصات إلى الشباب _ ج

یعبروا عن أنفسهم وما یجول في خواطرهم في إطار الثوابت ، ومساعدتهم في تذلیل العقبات التي 
   ) .224:  ه 1429حني ، الج( تعترضهم  

إلى دور المرشد الطالبي في تعزیز األمن الفكري من خالل عنایته  ) 2010( ویشیر الخرجي 
  : بمجموعة من المحددات ، منها 

  .إیضاح دور الشریعة اإلسالمیة في حمایتها للضرورات الخمس  .1
  .إبراز دور العقیدة في الوفاء للوطن والمحافظة على ثرواته وأمنه  .2
  .راز الفكر الوسطي المعتدل لدى الطلبة من مصادره الشرعیة المعتبرة إب .3
إبراز قیمة المسئولیة الفردیة في األمن لدى الطالب بشكل دائم في البیئة المدرسیة وفي  .4

  .المجتمع 
  .تعزیز السلوك األمني الصحیح لدى الطلبة وحثهم على أمن وطنهم ومقدراته ومكتسباته  .5
  .األمن لدى الطلبة تقویم السلوك المخل ب .6
  .تصحیح األلفاظ والمفاهیم الخاطئة لدى الطلبة  .7
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  .تحذیر الطلبة من المصادر اإلعالمیة المشبوهة  .8
  .البعد عن التعصب والتخریب في المجتمع المدرسي  .9
  .وضع برامج وقائیة فعالة ومستمرة ، وتفعیل المناشط التوعویة المختلفة  .10

   )43 : 2010الخرجي ، ( 
  : علم  دور الم.3

، فهو في تعزیز األمن الفكري لدى طلبتهإن دور المعلم عظیم ومهم ویحمل على كاهله عبئًا كبیرا 
، بل یقلدونه في كثیر من ربي، وهو الموجه والمحرك للطلبة، وكلمته مسموعة عندهمالقدوة والم

من الفكري لدى ، ولذا فإن دور المعلم في تعزیز األهم، ویعتبرونه المثل األعلى لهممناحي حیات
  :الطلبة یتمثل في ما یلي 

 في التصرف والسلوك، وفي االنسجام مع قیم لبتهالتأكید على أن یكون القدوة الحسنة لط_ 1
  .اإلسالم وقوانین المجتمع 

 على لبةبقصد الوصول إلى الحق ومساعدة الطترسیخ مبدأ الحوار الهادف واالستماع لآلخرین _ 2
  .حق من الباطل، والنافع من الضار صحیحة لیكونوا قادرین على تمییز الاستخدام التفكیر بطریقة

  .االهتمام بالتربیة االجتماعیة _ 3
  .االهتمام بتعلیم المعاییر السلوكیة السلیمة _ 4
  .تشجیع التعاون مع أفراد األسرة والمؤسسات االجتماعیة المختلفة _ 5
  .یحة وتشجیعهم على ذلك توجیه الطلبة لطرق البحث عن المعلومات الصح_ 6
  .تفهم طبیعة تفكیرهم لیسهل علیه االتصال بهم _ 7

  :إلى أن المعلم له أدوار تتنوع في تعزیز األمن الفكري ومن هذه األدوار ) 2009(ویشیر الحسین 
  : ویتمثل في ، الدور العلمي والتعلیمي _ أ 
  .أن یكون ناقالً إیجابیًا للمعرفة _ 1
  .یم األنشطة الصفیة التي تعزز األمن الفكري أن یساعد في تصم_ 2
أن یطور األنشطة الالصفیة بحیث تكون محفزة على االبتكار واالنفتاح الفكري والثقافي على _ 3

  .اآلخرین 
  :الدور التوجیهي والتربوي ، ویتمثل في _ ب 

  . بالروح الوطنیة بةأن ینمي شعور الطل_ 1
   .االجتماعیة بالمسئولیة بةأن ینمي شعور الطل_ 2
  . على القراءة والكتابة واإلطالع المتنوع لبةأن یشجع الط_ 3
  . للنوادي الثقافیة والفكریة والمكتبات الموثوقة االنضمام على لبةأن یساعد الط_ 4
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 بأسلوب علمي وفق ثوابت دیننا واالنترنت إلى التعامل مع الفضائیات لبةأن یوجه الط_ 5
  .اإلسالمي 

  :ائي ، ویتمثل في الدور الوق_ ج 
  .یقوم بدعم الطلبة نفسیا واجتماعیا من خالل تطویر إحساسهم باالنتماء الوطني _ 1
أن یشجع أولیاء أمور الطلبة على دعم ومتابعة عالقات الصداقة ألبنائهم داخل المدرسة _ 2

  .وخارجها 
  .أن یقدم النصح واإلرشاد للطلبة_3
النترنت والوسائط المتعددة وخاصیة نقل البیانات كالبلوتوث أن یوظف وسائل التقنیة المختلفة كا_4

  .لتعزیز األمن الفكري لدى الطلبة 
، ویتیح لهم فرصة التعبیر عن آرائهم واتجاهاتهم أن یستمع لطلبته ویحاورهم بالطریقة الصحیحة_5

  .بحریة 
  :، ویتمثل في  الدور العالجي _د
  .عي للطلبة أن یحاول تقدیم العالج النفسي واالجتما_1
  .أن یساهم في الكتابة عبر الصحف والمنتدیات _2
  .أن یتعاون مع الجهات الحكومیة واألهلیة ذات العالقة_3
  . على تحلیل الحاجات النفسیة واالجتماعیة لتقدیم العالج المناسب أن یعمل_4

   )20 _ 18 : 2009الحسین ، ( 
  :ألمن الفكريالدور العام لإلدارة المدرسیة في تعزیز ا: ثانیا

 :الدور الدیني .1

 هو غایة تسعى إلیها المؤسسات  سلیماً  وانفعالیاً  ونفسیاً  عقلیاً شخصیة الفرد بناًء إن بناء      
التربویة، وتتكاتف جهودها لتحقیقه، وتعتبر المدرسة هي الحلقة األهم في عملیة البناء والوقایة 

المحاضن التي ترعى خصوصیات المجتمع والعالج بالتزامن مع األسرة، فالمدرسة هي أحد 
ومعتقداته ودینه وآدابه، ومن هنا فإن اإلدارة المدرسیة بوصفها القیادة التربویة في المدرسة یقع 

  .علیها مسئولیة تربیة الجیل تربیة إسالمیة سلیمة 
دى إلى      وباستقراء الواقع الحالي نجد أن التطور المادي المذهل في شتى میادین الحیاة قد أ

اختالل منظومة القیم في المجتمع، مما أفرز مشكالت كثیرة كاغتراب األبناء عن آبائهم فكریا 
وعاطفیا، والتفكك األسري والتطاحن على المادة، وهنا تبرز أهمیة التربیة اإلسالمیة في 
كسابها  تصحیح االختالل الحادث في قیم المجتمع، وذلك بالتركیز على القیم اإلسالمیة، وإ

تقان العمل والتراحم، وبر للنشء والتأكید علیها كالصدق واألم اآلباء، وتحري الكسب انة، وإ
  ). 66 : 2011حمد، (الحالل، و تعزیز هذه القیم من خالل النصوص اإلسالمیة 
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    وتعتبر التربیة اإلسالمیة الركیزة األكبر التي تعتمد علیها اإلدارة المدرسیة في تحقیق األمن 
، وفیما یلي أبرز مالمح الدور الدیني لإلدارة المدرسیة في تعزیز األمن الفكري ،الفكري
  :ن توزیعها على المحاور التالیةویمك

  :اإلذاعة المدرسیة _أ
اهللا ورسوله، والصحابة الكرام في نفوس الناشئة، من خالل توجیه المعلمین على غرس حب  .1

ك من خالل األنشطة الصفیة واألنشطة اختالف تخصصاتهم لتحقیق هذه الغایة الكبرى؛ وذل
 .ة التقاریر والمحاضرات، وغیر ذلكالالصفیة كاإلذاعة والرحالت والمسابقات وكتاب

ربط الطالب بالقرآن الكریم والسنة النبویة، من خالل تحفیز الطلبة على حفظ القرآن الكریم،  .2
شراكهم في اإلذاعة المدرسیة، وعق د مسابقات في حفظ القرآن وتكریم الطلبة حفظة القرآن، وإ

 .وتفسیره، وكذلك مسابقات في حفظ الحدیث الشریف وتفسیره 

ة، ومجالت إبراز الشخصیات اإلسالمیة التخاذها كنماذج وقدوات، عبر اإلذاعة المدرسی .3
والتواصل مع مخططي المناهج إلبراز الجوانب المشرقة لهذه الشخصیات الحائط والمسابقات، 
 .شطة المدرسیة عبر المقررات واألن

إحیاء المناسبات الدینیة؛ وذلك لربط الطالب بتاریخه اإلسالمي وبالعبادات، وتوظیف هذه  .4
المناسبات للتربیة والتوجیه، وذلك من خالل إقامة االحتفاالت المدرسیة بهذه المناسبات كلیلة 

لنبوي الشریف، القدر، وذكرى غزوة بدر الكبرى وفتح مكة وغیرها من الغزوات، وذكرى المولد ا
ورأس السنة الهجریة وذكرى معركة عین جالوت وفتح بیت المقدس وغیر ذلك من المناسبات 
والذكریات اإلسالمیة؛ بحیث یقوم الطلبة بأنفسهم وبمشاركة معلمیهم بإحیاء هذه الحفالت، عبر 

 یثیر انفعال الكلمات التي تثري معلومات الطلبة بهذه المناسبة، والنشید اإلسالمي الجمیل الذي
الطالب ویرتقي بوجدانه ومشاعره، والتمثیلیات التي تظهر عظمة هذا الدین، ما من شأنه بث 
روح التعظیم واإلجالل لهذا الدین، وتثبیت محبته واالعتزاز به والتمسك به، ورفض التخلي عنه 

 .أو المیل إلى غیره من األدیان أو األفكار الضالة 

التي تقدح في صحة العقیدة، مثل زالق لألفكار المناقضة لإلسالم و تبصیر الطلبة بمخاطر االن .5
العلمانیة التي تفصل الدین عن الدولة، واالفتتان بالغرب في أخالقهم وعاداتهم المخالفة آلداب 

  .اإلسالم، وبیان سبل تجنب االنحراف عن الدین الحنیف 
  :الملصقات واإلعالنات والنشرات التربویة _ب
وفیر أماكن للصالة، على أداء العبادات والفرائض والنوافل، من خالل تتشجیع الطلبة  .1

والمعلمین بإمامة الصالة، وتوزیع نشرات ومطویات ولوحات حول أحكام هذه وقیام المدیر 
العبادات، كلوحات لخطوات الصالة السلیمة، أو فضل صیام رمضان وأحكامه، واإلعالن 
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ر األولى من ذي الحجة، ویوم عرفة وعاشوراء، عن الصوم الجماعي كما في األیام العش
وأداء صالة االستسقاء في حال انحباس المطر، وتعزیز الطلبة الذین یواظبون على أداء 
العبادات، ومكافأتهم، على أن یقود مدیر المدرسة هذه النشاطات لتكون أدعى في التأثیر، 

في عظیم في نفس الطالب و بادات ذو أثر ومما ال شك فیه أن حث الطالب على أداء الع
تهذیب سلوكه، وترسیخ القیم اإلیمانیة في نفسه، وبالتالي تحصینه من الفساد واالنحراف 

̧  ¹  :"والزیغ، وهذا مصداقا لقوله تعالى  ¶ µ  ́ ³ ² ±
º »  )" 45:العنكبوت. ( 

ربط الطالب بالمسجد، من خالل توجیه الطلبة ألداء الصالة في المسجد والحرص على  .2
الة في جماعة عمال بالسنة النبویة، وتشجیع الطلبة على االلتحاق بحلقات التحفیظ، الص

ودورات التالوة والتجوید، والمشاركة في أنشطة المساجد، فارتباط الطالب بالمسجد یعلي 
لدیه الروح اإلیمانیة ویربطه بدینه، ویهیئ له القرناء الصالحین الذین یعینونه على التقوى 

 .وأعمال البر

استقدام الدعاة والوعاظ والمرشدین لعقد ندوات ومحاضرات حول القضایا الدینیة المعاصرة  .3
التي تشغل ذهن الطلبة، لجالء الغموض عن أذهانهم، واإلجابة عن تساؤالتهم، ورد 
الشبهات التي قد تشوب أفكارهم، إضافة إلى التركیز على الجانب الروحاني، والفضائل 

 . لمراقبة، وتزكیة النفس واالرتقاء بها، وتعزیز والئهم وانتمائهم لدینهم اإلسالمیة، كالتقوى وا

براز دوره في الحفاظ على كینونة األمة وهیبتها، وغرس العزة  .4 غرس روح الجهاد وإ
 خاصة –اإلسالمیة واالستعالء باإلیمان في نفوس الطلبة، وذلك عبر حث المعلمین 

 على بث هذه الروح من خالل المواقف التعلیمیة –یة والتربیة الفنمعلمي التربیة اإلسالمیة 
واألنشطة، كالتمثیلیات والمسرحیات التربویة، وعمل التقاریر، وتعلیق لوحات جداریة 
لألبطال والمجاهدین والرموز، إضافة إلثراء المكتبة المدرسیة بالكتب التي تحث على 

،  مجاهداً –سلم لى اهللا علیه و  ص–الجهاد وتتناول أحكامه الشرعیة، وتبرز شخصیة النبي 
 – رضوان اهللا علیهم -وعرض األفالم التي تبرز جهاد الصحابة والسلف الصالح 

 .دائهم من أجل رفعة أمتهم و دینهموتضحیاتهم العظیمة وف

تحریر عقول الطلبة من الخرافات واالعتقادات الباطلة واألوهام، وبیان العقیدة السلیمة،  .5
دارة المدرسة، وذلك بتنظیم وذلك بالتعاون بین أع ضاء األسرة المدرسیة من معلمین، وإ

ندوات دینیة للطلبة، وعرض مجالت حائط، وتوزیع مطویات وتعلیق نشرات تدحض 
عبر اطئة، أو األوهام الباطلة التي قد یكتسبها الطالب من خالل التنشئة األسریة الخ

  .وسائل اإلعالم المضللة أو المسلسالت واألفالم 
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  :األنشطة الریاضیة _ ج
 تنظــیم األنـــشطة الریاضــیة المختلفـــة بمـــا یخــدم اهتمامـــات الطلبـــة، وتفریــغ طاقـــاتهم، ویعـــزز _1

  :األمن الفكري لدیهم من خالل 
  .دوري بین الصفوف في كرة القدم _      أ

  . كرة السلة وكرة الطائرة  فيدوري بین الصفوف_     ب
  .تلفة دوري بین المدارس في أنشطة مخ_     ج
  .مشاركة الطلبة في النوادي الریاضیة خارج المدرسة _     د
  .نظیم مباریات بین الفرق المدرسیة وفرق المساجد الریاضیة ت_     ه

  : من خالل االستفادة من األنشطة الریاضیة في ترسیخ المبادئ والقیم اإلسالمیة_ 2 
  .بدانإظهار اهتمام اإلسالم بالریاضة وتقویة األ_          أ

وائز علــى الفــائزین، بمــا یخــدم انتقــاء الكتــب المفیــدة واإلســطوانات النافعــة وتوزیعهــا_          ب  كجــ
 .تعزیز األمن الفكري لدى الطلبة 

   :الدور التربوي. 2     
أن یــوفر مــدیر المدرســة وفریــق العمــل معــه بیئــة تعلیمیــة آمنــة یــشعر فیهــا الطالــب بــاألمن، . 1

  .  واالبتكار والتمیز، وتحفزه على مواصلة التعلم باستمتاع ودافعیة عالیةوتشجعه على اإلبداع
ــد التربـــوي فـــي نـــشر ثقافـــة االحتـــرام . 2 ــیة والمعلمـــون والمرشـ أن یتعـــاون أعـــضاء اإلدارة المدرسـ

والحــوار البنـــاء بـــین الطلبـــة، وتعزیــز روح التعـــاون والمحبـــة بیـــنهم، وتــدریبهم علـــى ســـبل التفكیـــر 
 لقیمیـة واالجتماعیـة التـي یرتــضیهافـات بطـرق حـضاریة تتوافــق مـع األنـساق االـسلیم، وحـل الخال

  .عالمجتم
توظیف األنشطة المدرسیة بأشكالها المختلفة لتعزیز األمن الفكري، بحیث یشجع مدیر . 3

المدرسة المعلمین والطلبة على المشاركة بأنشطة هادفة كاإلذاعة المدرسیة، وتنظیم ندوات، 
نتاج مجالتوعقد لقاءات ومح قامة رحالت ومعارض، وإ ، فتعزز الثوابت، وتصحح اضرات، وإ

  . ، وتحصن المعتقدات، وترسخ الثقافة الدینیة والوطنیة والعلمیة السلیمة المفاهیم
توحید الجهود في معالجة االنحرافات الفكریة لدى الطلبة، من خالل رصد مظاهر . 4

نفیذ حمالت توعیة للحد من مظاهر االنحراف االنحراف الفكري ووضع الحلول المناسبة، وت
كظواهر الغلو والتطرف، واللجوء إلى العنف في حل الخالفات، واالنحالل من القیم : الفكري 

واألخالق، والتبعیة والتقلید األعمى للغیر، والسلبیة تجاه القضایا الوطنیة والمجتمعیة، والوقوع 
  .قضایا التي تهدد وجود األمة في شرك العمالة والمخدرات، وغیر ذلك من ال
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  : الدور االجتماعي .3       
حدى أهم مؤسساته التي یعول علیها المجتمع       إن المدرسة هي جزء من نسیج المجتمع، وإ
كثیرا في عملیة البناء وتحقیق أهدافه في إعداد جیل آمن فكریا، ویقع على اإلدارة المدرسیة، 

یة كبیرة في بلوغ هذه الغایة، ویتمثل الدور االجتماعي لإلدارة وعلى رأسها مدیر المدرسة مسئول
  :المدرسیة، كما یلي 

التواصل الفعال مع مؤسسات المجتمع للتكامل معها في تحقیق األمن الفكري، ویأتي  .1
المسجد على رأس هذه المؤسسات، ویلیه الجامعات ووسائل اإلعالم والنوادي والجمعیات، 

ذاعیة تخدم وذلك بتنفیذ فعالیات وأ نشطة تعزز األمن الفكري، مثل بث برامج تلفزیونیة وإ
والتعاون مع  هذا الهدف، وعقد ندوات دینیة في المسجد یدعى إلیها طلبة المدرسة،

الجمعیات والنوادي في تنظیم لقاءات وورش عمل وفعالیات ثقافیة ومسابقات تعزز مفاهیم 
  .األمن الفكري 

، وكیفیة أمور الطلبة لتوعیتهم بكیفیة توجیه أبنائهم فكریاً التواصل المستمر مع أولیاء  .2
معالجة االنحرافات الفكریة بالسبل السلیمة، والتعاون في تعدیل بعض األوضاع األسریة 

 .واالجتماعیة التي قد تفضي إلى انحرافات فكریة لدى الطلبة

تؤهلهم لیكونوا تشجیع الطلبة على تشكیل لجان اجتماعیة تعزز انتماءهم لمجتمعهم أو  .3
 وتعزز ثقتهم بأنفسهم وقدراتهم، كلجان الوساطة الطالبیة،  صالحین وفاعلین مستقبالً اً أفراد

 ةوصندوق الطالب، واللجنة االجتماعیة لمساعدة المحتاجین، وتشجیع الطلبة على المشارك
الت في الفعالیات المجتمعیة كالمشاركة في مواسم قطاف الزیتون والبرتقال، وتنظیم حم

مروریة للحد من حوادث الطرق، وحمالت تنظیف المدینة وتزیینها خاصة في المواسم 
 .كشهر رمضان واألعیاد، وغیر ذلك 

استضافة قیادات العمل االجتماعي في لقاءات مع الطلبة، وذلك لمناقشة قضایا المجتمع،  .4
الستماع ت وتطورات، ولیجري في مجتمعهم من أحداث وتغیرابهدف تنویر الطلبة بما 

تاحة  زالة الغموض من أذهانهم، واالستماع إلى آرائهم وإ لتساؤالت الطلبة واإلجابة علیها، وإ
 .الفرصة لهم للتعبیر عن أفكارهم 

إعطاء الطلبة النموذج العملي والقدوة، في االلتزام بالتقالید االجتماعیة السلیمة، والتسامح  .5
لسلیم المنضبط على ثقافة اآلخرین، وأداء واالعتدال، والتواصل االجتماعي، واالنفتاح ا

 .الواجبات قبل المطالبة بالحقوق 
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  :  السیاسي-الدور الوطني. 4 
     إن تربیـــة المواطنـــة تهـــدف إلـــى تطـــویر معـــارف الناشـــئ العامـــة المتعلقـــة بـــاألمور الـــسیاسیة 

أمـــور الدولـــة حلـــي والـــدولي ومعرفــة ، وتنمیـــة اإلحــساس بالواجـــب نحـــو المجتمــع المةواالجتماعیــ
  . والوطن والشعب والحقوق والواجبات العامة 

     ومن المؤكد أن تربیة المواطنة هي حصیلة مجموعة من الجهود التي تقوم بها مؤسسات 
المجتمع الرسمیة وغیر الرسمیة، التعلیمیة وغیر التعلیمیة، وأنه ال یمكن تعلمها بشكل كلي في 

د بالدرجة األولى على الممارسات والتطبیقات التي تتم داخل الكتب والمقررات الدراسیة، بل تعتم
  ) .261 :2010أبو حشیش، ( المؤسسة التربویة أو خارجها

ن كون المدرسة مؤسسة تربویة وتعلیمیة، فإنه ینتظر منها أن تغرس في الطلبة القیم       وإ
ن الطلبة هم الثروة الوطنیة واالتجاهات اإلیجابیة تجاه الوطن، وذلك انطالقا من اعتبار أ

الحقیقیة للوطن وهم عماده الذین یرجى منهم أن یكونوا لبنات  بناء الوطن، ولذا یتوجب على 
 خلق بیئة تعلیمیة تشجع الطلبة على اكتساب – اإلدارة المدرسیة –القیادة التربویة في المدرسة 

  :هذه القیم، ویمكن تحقیق ذلك من خالل ما یلي 
اء اإلدارة المدرسیة والمعلمین كقدوات ونماذج یحتذى بها في الوطنیة أن یبرز المدیر وأعض .1

نجازاتهم في خدمة الوطن    .من خالل ممارساتهم وإ
ربط الطلبة بتراثهم الفلسطیني والعادات والتقالید اإلیجابیة من خالل إقامة معارض للتراث  .2

باعتباره أحد األمور الفلسطیني من إنتاج الطلبة، وبث روح االعتزاز به والحفاظ علیه؛ 
  .المتعلقة بالهویة الفلسطینیة والشخصیة الفلسطینیة الوطنیة المتمیزة 

توعیة الطلبة بأبعاد القضیة الفلسطینیة وتطوراتها، من خالل محاضرات وندوات ولقاءات  .3
یعقدها متخصصون بالتعاون مع إدارة المدرسیة، والتذكیر بواجبات الطالب تجاه قضیة 

  .كون إیجابیا في خدمتها شعبه، وكیف ی
رفع مستوى الثقافة الوطنیة للطالب عبر تعریف الطالب بالثوابت الوطنیة والمخاطر المحدقة  .4

بها، وتعریفه بحقوقه وحثه على التمسك بها، وتبصیره بالسبل المشروعة السترداد حقوقه 
لهدف، مثل المنتهكة والمسلوبة، وذلك عبر أنشطة متنوعة توظفها المدرسة لخدمة هذا ا

ثراء  المقررات الدراسیة، واإلذاعة المدرسیة، والنشرات والمطبوعات التي تصدرها المدرسة، وإ
  .المكتبة المدرسیة بالكتب ذات الصلة، الندوات واللقاءات والمسابقات، وغیر ذلك 

إحیاء المناسبات الوطنیة في المدرسة بمشاركة الطلبة وأولیاء األمور والمجتمع المحلي،  .5
لك إلذكاء الروح الوطنیة لدى الطلبة، مثل مناسبة یوم األرض، وذكرى النكبة، وذكرى وذ

انسحاب االحتالل من قطاع غزة، وذكرى استشهاد رموز المقاومة الوطنیة، واستثمار هذه 
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المناسبات لربط الطالب بتاریخه الوطني، وتعریفه بتضحیات شعبه وصموده في مقارعة 
  .تحوذ على إعجاب العالم في نضاله من أجل التحررالعدو، إبرازه كنموذج یس

إبراز مكانة فلسطین والقدس وما تتمیز به من قداسة، والتأكید على إسالمیة فلسطین، وحث  .6
  .المعلمین على تعزیز ذلك من خالل المواقف الصفیة واألنشطة المنهجیة والالمنهجیة 

 صور هذه المعالم مرفقة بالمعلومات ربط الطالب بالمعالم الفلسطینیة وتعریفه بها، عبر بث .7
  .             التعریفیة عنها، في أرجاء المدرسة، كالمسجد األقصى المبارك والحرم اإلبراهیمي 

" إســـرائیل " تــصحیح المفــاهیم التـــي قــام االحـــتالل بتشویــشها فـــي األذهــان، كتغییـــر مــصطلح  . 8
بمــصطلح القــدس " غربیــةالقــدس ال"بمــصطلح الكیــان الــصهیوني بــل هــي فلــسطین، ومــصطلح 

 "عملیــة الــسالم"بمــصطلح جــیش االحــتالل، ومــصطلح " جــیش الــدفاع " الموحــدة، ومــصطلح 
بمــصطلح التنــازل، وغیــر ذلــك مــن المــصطلحات التــي یــراد بهــا خــداع األجیــال لــسلب حقوقهــا 

  . الوطنیة 
حـــتالل ربـــط الطالـــب بالمـــدن والبلـــدات الفلـــسطینیة، وذلـــك بتـــصحیح األســـماء التـــي أطلقهـــا اال . 9

هـي " تل أبیـب" هي أم الرشراش، و" إیالت"علیها إلى أسمائها الحقیقیة، كتعریف الطالب بأن 
هي عسقالن، وغیر ذلـك مـن أسـماء المـدن الفلـسطینیة، وتعمیـق هـذا " أشكلون " تل الربیع، و

االرتبــاط عبــر إطــالق األســماء العربیــة للمــدن علــى أســماء الفــصول، وعلــى اللجــان الطالبیــة، 
ات المدرســة ومرافقهـا؛ ممــا یعـزز االنتمــاء والحـب لهــذه المـدن، وتعلیــق خارطـة فلــسطین وقاعـ

التاریخیة في أرجاء المدرسة وبیـان مواقـع المـدن والبلـدات علیهـا، وتـذكیر الطلبـة بحـق العـودة 
  .إلى هذه المدن وتحریرها من الغاصبین 

الطابع الوطني التي یبـدعونها، تشجیع المدرسة مواهب الطلبة واألعمال الفنیة واألدبیة ذات  . 10
ــسرحیات  ــــصة الوطنیـــــة، والمـــ ـــوري، والقـ ــشید الثــ ــوطني، والنـــ ــــة والـــــشعر الـــ ــل شـــــعر المقاومـ مثـــ

، والمجــسمات التــي تمثــل المعــالم الوطنیــة والتــراث، روالتمثیلیــات، واللوحــات الفنیــة والكاریكــاتی
 مكافـــآت والبرمجیـــات ذات المـــضمون الـــوطني، وعـــرض هـــذه األعمـــال فـــي معـــارض، وتقـــدیم

 .مادیة ومعنویة لألعمال المتمیزة 

بـث روح األخــوة الوطنیــة بــین الطلبــة، وغــرس قــیم الوحــدة الوطنیــة فــي نفوســهم، ونــشر ثقافــة  . 11
التسامح والحوار بین الطلبـة ذوي االنتمـاءات الحزبیـة المختلفـة، وتـشجیعهم علـى تنفیـذ أنـشطة 

ر االنقــسام والتفــرق، وحــثهم علــى وطنیــة مــشتركة تعــزز التقــارب والتفــاهم، وتبــصیرهم بمخــاط
  .مع وتوجیهها لخدمة الوطن والمجتتنظیم جهودهم وتنسیقها
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  االنحراف الفكري 
م وتحقیق مصالحهم، وأمرهم باتباع أوامره واجتناب نواهیه، قد أنزل اهللا الدین للناس إلسعاده     ل

Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J  :"قال تعالى 

  .اهتدى، ومن حاد عنه فقد خسر وغوى،فمن تبعه فقد فاز و )153:اماألنع "( َ ] \
    إن االنحراف عن هدي اإلسالم هو في أساسه انحراف فكري؛ ألن اإلسالم في أساسه یقوم 

، فمن حاد عن الصراط المستقیم فقد انحرف فكره عن الحق ومال إلى الغوایة رعلى االقتناع والفك
ن من أخطر األمور ن لالنحراف الفكري والضالل، وإ  هو اعتقاد المنحرف فكریا أنه على صواب، وإ

  . مدمرة تمتد إلى مستویات عدیدة تصیب الفرد والمجتمع والدولة اآثار 
  .ي، وأسبابه، ومظاهره، وسبل عالجه    وفي هذا المبحث یتناول الباحث مفهوم االنحراف الفكر 

تحرف واحرورف، ویقال انحرف مزاجه حرف عن الشيء یحرف حرفا وانحرف و : االنحراف لغة 
 1 ج،المعجم الوسیط، مادة حرف (تغییره : مال عن االعتدال، وتحریف الكالم عن مواضعه: 

  .)55ص
) : هـ1414(ویقول ابن منظور ). 42 ص2ابن فارس،ج(واالنحراف عن الشيء هو عدله عن جهته

  .االنحراف هو المیل عن الشيء والعدول عنه 
  :اصطالحا االنحراف الفكري 

     لم یكن مصطلح االنحراف الفكري معروفا عند القدماء، إذ یعتبر من المصطلحات الحدیثة 
  :نسبیا، ومن أبرز هذه التعریفات 

  " .مخالفة القیم الروحیة واألخالقیة والحضاریة للمجتمع) "13: هـ1425(تعریف طالب 
مدركات عما هو متفق علیه من معاییر وقیم االنحراف الفكري هو انحراف األفكار أو المفاهیم أو ال"

    ) .52: 2005دغیم، (ومعتقدات سائدة في المجتمع 
العدول والمیل عن فكر الطریق المستقیم ومجاوزة الحد : "      ویرى فارس أن االنحراف الفكري 

  ).94: 2012(الشرعي إفراطا وتفریطا 
ع، ووصمة تلصق باألفعال أو األفراد المبتعدین االنحراف الفكري هو انتهاك لقواعد ومعاییر المجتم"

  ).1:ب تأحمد مبارك سالم، "(عن طریق الجماعات المستقیمة داخل المجتمع
ة تلوث األفكار والمعتقدات والثوابت والمبادئ األصیل : " ویعرف الباحث االنحراف الفكري بأنه    

  ."رها لدى الطلبة بما یحرف مسا
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   :مفهوم االنحراف الفكري
تعالى أمة إن منهج اإلسالم هو منهج قویم، مبني على االستقامة والوسطیة؛ فقد وصف اهللا       

@ F E D C B A    ? : "، وبأن سبیلها مستقیم، قال تعالى اإلسالم بأنها أمة وسط
I H G )" 126:األنعام.(  

لى الدین وانحرافهم      إن الدین مستقیم، ولكن تدین الناس یختلف على حسب استقامة الناس ع
ض األفراد من سلوك منحرف ال یجوز نسبته لإلسالم كما یرید ععنه، ولهذا فإن ما یصدر من ب
: سیرهم فیه على ثالثة أقسام  فإن الناس في تمسكهم باإلسالم و أعداء الدین؛ لیصدوا الناس عنه،

الهما منحرف وعاص، مستقیم علیه، وغال فیه، وجاف عنه؛ فالغالي متجاوز، والجافي مفرط، وك
 وكال طرفي قصد األمور ذمیم، وخیر األمور أوسطها، واألخالق الفاضلة:" قال ابن قیم الجوزیة 

وكذلك الدین المستقیم وسط بین انحرافین، وكذلك السنة وسط كلها وسط بین طرفي إفراط وتفریط، 
  .) 145: ه،1414ابن القیم (بین بدعتین 

، ولعل حراف الفكري تكتنفه بعض الصعوباتطع ومحدد لمفهوم االن     إن الوصول إلى تعریف قا
تداخل مفهوم االنحراف مع : صعوبة تحدید مفهوم االنحراف الفكري یكمن في عوامل متعددة، منها 

التشدد والتطرف : مفاهیم أو ظواهر أخرى قد تستخدم كمرادف له وتوحي بالمعنى نفسه، مثال ذلك 
   .والجمود والتصلب واإلرهاب

ل االنحراف دث في جوانب متنوعة من الحیاة مث     ومن العوامل كذلك أن االنحراف الفكري یح
الفكري السیاسي، واالنحراف الفكري الدیني، واالنحراف الفكري اإلعالمي، إلى غیر ذلك، ویبقى 

حة اختالف األفراد بشكل عام والباحثین بشكل خاص في نسبة االنحراف الفكري إلى مسببات واض
ف محدد لمفهوم االنحراف الفكري، فأحیانا ینسب إلى عوامل ومحددة وراء عدم االتفاق على تعری

  ) . 130: 2005دغیم ،(عوامل اجتماعیة، وقد یعزى إلى االثنین معا إلى نفسیة، وأحیانا 
    لقد بدأت بوادر االنحراف الفكري في النصف الثاني من خالفة عثمان بن عفان رضي اهللا 

تعددت الطوائف ، وازدادت بعد جیل الصحابة مباشرة، فظهرت الفتن واالضطرابات، و عنه
تحتمل، بل لقد لجأ بعضهم   األغراض الخبیثة إلى تأویل النصوص بما الوالمشارب، وعمد ذوو

، المزودي(سلم لتتوافق مع أغراضهم إلى الكذب واالختالق في حدیث رسول اهللا صلى اهللا علیه و 
2006 :2.(  

  :أشكال االنحراف الفكري إلى أقسام ) 15: 2012( قسم تربان وقد
  ).الغلو واإلفراط (انحراف فكري سببه الزیادة على الفكرة . أ

  ).التفریط(انحراف فكري سببه االنتقاص من الفكرة األم . ب
  .انحراف فكري سببه سوء الفهم والتأویل . ت
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 في فكر اإلنسان وعقله، وخروج عن الوسطیة      ویعتبر المغامسي أن االنحراف الفكري اختالل
واالعتدال في فهمه وتصوراته وتوجهاته لألمور، إما إلى اإلفراط أو التفریط فیكون سببا في الوقوع 

فساد القیم،  وانتشار الفتن، وارتكاب في الشبهات واألهواء، وتجاوز الحدود في األقوال واألفعال، وإ
  ). 60:هـ 1414 المغامسي،(ر ، وفقدان األمن واالستقراالجرائم

     إن االنحراف الفكري یجعل المرء معول هدم في األمة، وقد ال یدرك المنحرفون أنهم یفعلون 
، فیزین لهم الهوى سوء أعمالهم، وربما یجرهم الفهم الخطأ ذلك، بل یظنون أنهم یحسنون صنعاً 

قهم إلى التواطؤ مع أعداء أمتهم وتنفیذ ، وقد یسو وسوء التأویل إلى سفك الدماء أو التخریب أحیاناً 
 إخوانهم من مخططاتها، أو ربما قادهم فكرهم إلى السلبیة فیتقوقعون على أنفسهم ال یبالون بأمور

  . على األمة  حقیقیاً  داخلیاً ن كل صورة من هذه الصور تمثل خطراً المسلمین، وبال شك فإ
  :ةلدى طلبة المرحلة الثانوی الفكريمظاهر االنحراف 

     تتعدد مظاهر وأشكال االنحراف الفكري، وقد تبدو بعض هذه المظاهر واضحة جلیة، وقد 
یكون بعضها خفیا كامنا، وقد یستفحل خطره وال تظهر صورته إال في مظاهر تخریب أو إفساد، 
فیحتاج عالجه إلى جهود عظیمة، لذا كان البد لكل مخلص لهذه األمة أن یتنبه لهذه المظاهر؛ 

  :مل على حصارها فال تستشري بین المواطنین، ومن أهم تلك المظاهر للع
  : تشویه الحقائق .1

     یتسم الفكر المنحرف بقدرته على قلب المفاهیم وتشویه الحقائق وطمسها، وتقدیم أدلة 
وبراهین غیر كافیة أو مناقضة للواقع، واستعمال الكلمات بمعان مبهمة غیر محددة أو بمعان 

لفة، وتشویه الحقائق لدى الفكر المنحرف تكمن في الرفض القاطع لألدلة والحقائق متقلبة ومخت
عن طریق التحریف والتشویه والتسفیه والقدرة على خلق األكاذیب، إضافة إلى تكذیب اآلخرین 
وعدم الثقة فیهم، والمیل إلى التحریض والتآمر علیهم عن طریق إخفاء الحقائق والتشكیك فیها 

  ).56: 2005دغیم،(
حظ في الواقع الفلسطیني أن أصحاب الفكر المنحرف یرتكزون بقوة على تشویه      ویال

ون إلى تشویه صورة لوصول إلى مآربهم، فهم مثال یلجأالحقائق في عیون الناس؛ بغیة ا
المقاومة في إعالمهم ومحافلهم ووصمها بصورة اإلرهاب تارة، وبصورة العبثیة التي ال جدوى 

للمقاومة لتبدو وكأنها وبال على الشعب، تجر " اآلثار السلبیة"أون أحیانا إلى تهویل منها، ویلج
  . إلیه النكبات والجوع 

     ویعمد بعض أصحاب الفكر المنحرف أحیانا أخرى إلى النیل من اإلسالمیین عموما، 
غیر فیوجهون حمالت شعواء منظمة تبث اإلشاعات وتلوي أعناق الحقائق وتسمیة األشیاء ب
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مسمیاتها؛ تهدف بذلك إلى تنفیر العامة منهم، بل وتنال من أي مشروع إسالمي یهدف إلى 
  .، وفي قدراتهم تارة أخرىلتشكیك في نوایا اإلسالمیین تارةالنهضة باألمة عبر ا

وقد ابتلي المجتمع الفلسطیني بهذه الفئة المنحرفة التي ال تفتأ تعمل على شق الصف     
 بقصد أو –د وحدته، والنیل من صموده، وهم بذلك یقدمون خدمات جلیلة الفلسطیني وتهدی

  .  لالحتالل، منسلخین من وطنیتهم ومبادئ أمتهم وانتمائهم لهذا الدین –بغیر قصد 
  :السطحیة .2

     یعتمد أصحاب الفكر المنحرف على التلقین واالستظهار والطاعة العمیاء، وینتمون إلى 
لعقالني، الذي ال یحتاج إلى جهد عقلي، أو منطقي أو ذهني، وال یقوم التفكیر السطحي غیر ا

على منهجیة علمیة أو دراسات علمیة حقلیة أو مجردة إلثبات أو نفي، أو قبول أو رفض 
ظواهر اجتماعیة أو فكریة سائدة؛ ألن هدف الفكر المنحرف لیس الوصول إلى نتائج دقیقة 

ادة منها في الحكم على المواضیع والقضایا، أو الظواهر وسلیمة أو براهین علمیة یمكن االستف
سقاط ما هو قائم من فكر  االجتماعیة أو الفكریة، بقدر ما یكون هدفها زرع البلبلة والتشكیك، وإ
وأخالق ومعتقدات، ونسق اجتماعي وسیاسي، واستبدالها بتوجهات أخرى معروفة أو غیر 

  ).132: 2005دغیم،(معروفة 
ذا حاور  المرء أصحاب الفكر المنحرف یجدهم كالببغاوات التي تردد ما یملى علیها، فال      وإ

یثبت في حوار عقالني هادئ، فإما یلجأ بعضهم  إلى المغالطات والمتناقضات هروبا لألمام، 
العفن، وقد یلجأ بعضهم إلى الجعجعة أكله ویبدو كمن یعرض بضاعة ظاهرها جید وباطنها ی

  . ني على العشوائیة، فال یثبت أمام األدلة والبراهین والتشنج، ألن فكره مب
إن قادة الفكر المنحرف یستغلون بساطة بعض الناس أو جهلهم، فیلعبون على وتر     

سطحیتهم لیبثوا عبرهم ما یشاءون من أفكار منحرفة، ویحولونهم إلى أبواق تنعق بما ال تفهم، 
  .سنون صنعا فیصبحون وباال على أمتهم وهم یحسبون أنهم یح

  :تبریر الغایات .3
      إن الفكر اإلسالمي الصحیح ال یعاني خلطا بین الغایات والوسائل، بل إن أهدافه 
واضحة محددة تتحقق من خالل وسائل مشروعة، وهو فكر سوي ال یعرف المخادعة، لكن 

الغایة تبرر "الفكر المنحرف یركب أي وسیلة للوصول إلى غایته، فیتبنى المبدأ المیكافیللي 
    ).132  : 2005دغیم،"(الوسیلة 

     إن التفكیر التبریري هو أحد سمات الشخصیة المنحرفة فكریا؛ حیث یلوذ صاحبها 
بتبریرات تزین له خطأه في اتخاذ الوسائل والسبل، فیدافع عن موقفه بقوة، وقد ظهر هذا في 

لذین یزعمون أن غایتهم تطبیق الساحة الفلسطینیة في تصرفات بعض الغالة والمتشددین ا
الشریعة بأسرع وقت ممكن، فارتكبوا أخطاء فادحة كان أي شدها اتهام الحكومة الفلسطینیة في 
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غزة بالكفر والتقاعس عن تطبیق الشریعة، ووجهوا سهامهم وطاقاتهم لمحاربتها بدال من أن 
كوا دماء إخوانهم من یوجهوها إلى صدر االحتالل، وتالعبت بهم الشهوات قبل الشبهات فسف

حداث فتنة، لوال أن مّن اهللا على هذا الشعب  اإلسالمیین، وحاولوا شق عصا الجماعة، وإ
  . المؤمن بكرمه، وحوصرت الفتنة قبل أن تفجع المجتمع بفواجع تدمي فؤاده المكلوم أصال

  :أحادیة الرؤیة  .4
قضایا والمشكالت سواء على      من مظاهر االنحراف الفكري االرتباط برؤیة منغلقة إزاء ال

المستوى الشخصي أو العام، حیث العجز عن استیعاب ما یدور في العالم من تحوالت بالغة 
الحدة وكیفیة مواجهة هذا السیل المتدفق من تعددیة في الفهم واالتجاهات والنماذج، وهو من 

  للرأي اآلخر، أنواع االنغالق الفكري، وما یتضمنه من نظرة إقصائیة من حیث استبعادها
بمختلف الطرق والوسائل، بینما یتمیز االنفتاح الفكري بنظرة تعایشیة من حیث إیمانها بضرورة 

المغلقة یلة من خصائص الرؤیة األحادیة أو التعایش مع اآلخر، إن استبعاد اآلخر خاصیة أص
  ).5، ص1994:األنجلومصریة (

 على صـواب ، وجمیـع مـن یخـالفهم علـى     إن أصحاب الفكر المنحرف یرون أنهم هم وحدهم
ـا َأرَى:" خطـأ، وهـو مـنهج فرعـون الـذي أودى بـه ؛إذ كـان یقـول  الَّ مَ ـا ُأِریُكـمْ ِإ الَّ  مَ ـا َأْهـِدیُكمْ ِإ مَ وَ

ن اعتقادهم بصوابیتهم المطلقة یدفعهم أحیانا إلى االنعزال عن  )29:غافر " ( َسِبیَل الرََّشادِ  ، وإ
خــالف ، وأحیانـا االنــزالق إلــى التكفیــر والتخـوین، واالعتــداء علــى الغیــر المجتمـع ، أو كراهیــة الم

  .لفظیا أو بدنیا اعتداء قد یصل إلى سفك الدماء 
  :الرفض  .5

     قد یكون الرفض المبني على مبررات غیر موضوعیة أو منطقیة للمواقف واألحداث دلیل 
لرافض للمشاركة الشعبیة، أو اعوجاج فكري عن الحق والمنهج السلیم، فالحكم االستبدادي ا

االشتراكیة الرافضة لحقوق الفرد وملكیته نماذج حیة للفكر المنحرف المتسم بالرفض 
والمعارضة، وقد یرفض المرء الحكمة والرأي الصائب عندما یأتیان من مصدر غیر محبوب 
له، إال أن رفض الحق مع وضوحه من مظاهر االنحراف الفكري خاصة إذا كان مدفوعا 

 2005دغیم،(بعوامل الكبر واالستعالء واالعتزاز باإلثم والخوف من الظهور بمظهر المخطئ 
 :133. (   

 - في بعض صور االنحراف خاصة االنحالل–     إن المنحرف فكریا یرفض االمتثال 
ألحكام الدین، ویتمرد على القیم والمثل بحجة التقدم والتطور، وخشیة الظهور بمظهر الرجعیة 

لف بحسب اعتقاده، وقد یبرر رفضه للدین بأخطاء بعض المنتمین للدین، وقد یبرر رفضه والتخ
للفكر السوي بانبهاره بما تتمتع به  الدول المتقدمة علمیا وتكنولوجیا من ثراء اقتصادي، وحریة 
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غیر محدودة ، خافضا طرفه عن االنحطاط األخالقي واإلفالس القیمي الذي تنحدر به تلك 
  .الدول 

 ) : التفریط(النتقاص من الفكرة األم ا .6

ل بعض أنظمة الحكم على أصحاب فكرة إصالحیة معینة، قد دفع بعض أصحاب      إن تغوّ 
واعتبار أن هذه الفكرة  ،ألخذ جزئیة معینة من الفكرة األم، مما ال یزعج النظامهذه الفكرة 
لنظام له، بل إن أصحاب ، ویبدأ بالتحرك في ضوئها متحریا عدم تعرض اروعةالمجتزأة مش

 .على من یحمل الفكرة األم بشمولیتهابعد ذلك هذا الصنف من االنحراف الفكري قد ینكرون 
   .)18: 2012تربان ،(

     إن القرآن الكریم نعى على أمثال هؤالء انتقائیتهم الذمیمة، فیأخذون بما ال یكلفهم جهدا، 
دفع ضرائب "ت المسئولیة السلیمة التي تتطلب وال یتطلب منهم تضحیات، إنهم یهربون من تبعا

الفكریة : تستلزمها الدعوة إلى دین اهللا القویم، المتسم بالشمولیة التي تنتظم كل جوانب الحیاة " 
والسیاسیة والعلمیة واالقتصادیة واالجتماعیة، وهي الفكرة التي تخشاها األنظمة الجائرة؛ فتجیر 

  .لفكرة المجتزأة الناقصة هؤالء المنحرفین فكریا لیروجوا ل
مظاهر االنحراف الفكري الذي سببه االنتقاص من الفكرة ) 19: 2012(ویجمل كمال تربان 

  : ، فیما یلي )التفریط(األم 
  .محدودیة الطرح وضیق دوائر العمل . أ

  .ضعف األثر في المجتمع ال سیما في معالجة األمور السلبیة فیه . ب
لفكرة كطرح حضاري متكامل یمكن أن تبنى علیه برامج عملیة قادرة عدم القدرة على تقدیم ا. ت

  .على التمكین للفكرة في األرض 
  . ضعف القدرة على استقطاب العناصر المثقفة الحیویة الفاعلة في المجتمع . ث
عجز أصحاب هذا الفهم عن االنتصاب كقدوات لألجیال في البالد التي تعاني من احتالل . ج

  . سیاسي أو فساد نظام 
   :التبسیط المخل. 7

 ینظر إلى األمور بحجمها الطبیعي، وتتسم نظرته بالموضوعیة م السلیالتفكیر     إن صاحب 
 أما صاحب التفكیر المنحرف ائج بأسبابها، واألمور بمقدماتها،والمنطقیة واالتزان، ویربط النت

امل معه بصرامة بل وربما ینظر فإنه یفتقر إلى المیزان الحق، فتراه یضخم األمر التافه ویتع
یبسطه تبسیطا ي ذات الوقت یسفه األمر العظیم و إلى األمر التافه على أنه قضیة مصیریة، وف

  . مخال یذهب بأهمیة هذا األمر في ذهنه 



57 

      وقد ظهر في تاریخ المسلمین أمثال هؤالء، فقد كان الخوارج یسفكون دماء المسلمین 
ون الناس بالذنوب، ثم یتورعون عن أكل تمرة من بستان ال یعرفون ویروعون اآلمنین، ویكفّر 

  ! صاحبه 
أو حفـالت األفـراح، ) الكـوافیر(     وقد ظهر في العصر الحالي من یفجر محالت زینة النـساء 

ویتسبب في إراقة الدماء، وترویع اآلمنین وبث الرعب فـي النفـوس، بحجـة حرمـة التـزین للنـساء، 
الغناء، و بغض النظر عن حكم الغنـاء أو الـذهاب لمحـالت الكـوافیر، فهـل أو حرمة الموسیقى و 

  الحكم الشرعي في هؤالء المحتفلین أو النساء القتل ؟ 
فإن هناك من یتبسط في األحكام الشرعیة، فال یكاد یعمل بحكم منها، تعلال بأن      وبالمقابل 

 ینهون عن منكر، بل ال یستجیبون الدین یسر، وأن اإلیمان بالقلب، فال یأمرون بمعروف وال
  . "مسلم "وا في بطاقة الهویة بنعت إال ألهوائهم وشهواتهم، ویكتفون من اإلسالم باسمه وأن ینعت

حصرها كلها      إن مظاهر االنحراف الفكري كثیرة ومتنوعة، وقد تكون متداخلة، وال یمكن 
لتي تعبر عن ازورار المنحرفین الباحث قد عرض أبرز هذه المظاهر افي هذا المقام، ولكن 

عن جادة الصواب، والتي تتمثل في التضلیل وتشویه الحقائق، وتبریر الغایات، وأحادیة الرؤیة، 
  . والرفض، والتبسیط المخل، والسطحیة 

   : لدى طلبة المرحلة الثانویةأسباب االنحراف الفكري
بعض هذه األسباب دینیة أو فلفكري،       تتداخل أسباب كثیرة تؤدي في مجملها إلى االنحراف ا

ن تشخیص أسباب هذا الداء  اجتماعیة وبعضها نفسیة وخلقیة، وأخرى اقتصادیة أو تربویة، وإ
  :وفیما یلي عرض ألهم هذه األسباب الفكري هو أول خطوة على سبیل العالج، 

  :أسباب دینیة . أوال
مستقیم الذي ال عوج فیه، لكن عندما تسقم      إن الدین اإلسالمي هو الدین القیم، وهو الصراط ال

العقول وتمرض النفوس، یضل الفكر وینحرف عن منهج اهللا تعالى، ومن أعجب العجب أن یتخذ 
من الهدى والرشاد ذریعة إلى الضالل واالنحراف، وفیما یلي أهم األسباب الدینیة التي تؤدي إلى 

  : االنحراف الفكري 
رف لدیه ثقافة ضحلة غالبا في الدین، وهو یظن بأن ما لدیه الجهل بالكتاب والسنة، فالمنح .1

  .من العلم یكفي ألن یفتي ویتصرف في األمور، فیضل ویّضلل 
تباع المتشابه من القرآن الكریم وترك المحكم، ومعلوم أن األصل هو حمل المتشابه على ا .2

 .المحكم، ولیس العكس كما یفعل المنحرفون 

المیة، فتطبیق الشریعة منوط بتحقیق مقاصدها التي من أجلها الجهل بمقاصد الشریعة اإلس .3
 فهم عمیق لمقاصد  لدیهم إذا لم یكنالبعض شرعت األحكام الشرعیة، وهنا قد تزل أقدام 

ذا كانوا یتكئونالشریعة، و   .ها فهما منفصال عن مقاصدها ونفهمی على ظواهر النصوص و إ
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 لدى البعض المفاهیم، فیحل األصول عدم اإلحاطة بأصول الشریعة وفروعها، فتختلط .4
محل الفروع، ویحل الفروع محل األصول، فیخالف أهل العلم، وقد یرمي غیره بالكفر 

 .والغوایة لمخالفتهم له في فرع من الفروع 

، والجهل بطریقة الجمع بین األدلة عند  بعض نصوص الشریعة بدعوى تعارضهاتعطیل .5
 .ظهور مظاهر التعارض 

 األمر في المعروف والنهي عن المنكر، وما یستدعیه من حكمة في عدم فهم حقیقة .6
 .الدعوة، واألخذ بمبادئ التدرج وفقه الواقع 

الغلو في الدین، ومخالفة العلماء وعدم الرجوع إلیهم، وقد یدفع التطرف إلى عدم االعتراف  .7
فیة بالرأي اآلخر وحقه في الخالف ومصادرة اجتهاداته في المسائل والقضایا الخال

 ).  بتصرف 21: ب تطه،(المحتملة 

، فیطغى لدیهم التافه على العظیم، ةصعوبة تطبیق فقه الموازنات لدى الفئات المنحرف .8
 .واألمر المفضول على األفضل 

أعناق الكلمات، لتتوافق  فالفئات المنحرفة تعمل على لّي : سوء تأویل النصوص وفهمها  .9
وكم جر سوء الفهم والتأویل من شقاق ) : 20 :2012(، وكما یقول تربان مع هواها
، وقد استمالت بعض فئات منحرفة بعض السذج من الناس واستمالتهم، اقتتالوخالف و 

وأفهموهم بأن المقاومة الفلسطینیة مخالفة شرعیة ألنها إلقاء للنفس في التهلكة، اعتبارا بأن 
 سوء التأویل "تربان"ویعزو . - بحسب فهمهم –المطلوب أن نكون بقوة العدو وعتاده 

 :النصوص لألسباب التالیة 

تغلیب المصلحة الشخصیة وطلب السالمة مع الحرص على التستر بمسوغ شرعي   - أ
  .لعدم القدرة على المواجهة مع العدو أو النظام الفاسد 

الخوف من السلطان أو الطمع فیما عنده مع الحرص على إیجاد مسوغ شرعي   -  ب
  .لموقف هذا الشخص مع السلطان 

    . أعناق النصوص تأییدا لرأیهالتعصب والتشجیع لرأي معین مما یدفع صاحبه للّي   - ج
  : أسباب اجتماعیة.ثانیا

     إن اإلنسان كائن اجتماعي بطبعه؛ فهو ال یستطیع أن ینمو نموا طبیعیا إال في ظل 
ا تخلى مجتمع ینتمي إلیه ویتفاعل مع أفراده، یعطي ویأخذ، ویتكیف مع ظروفه وأحواله، فإذ

المجتمع عن دوره في التنشئة السلیمة، أو تقاعس فیه، فهذا بال شك سینعكس سلبا على 
  .، فیكون المجتمع الجاني والضحیة في آن واحدء، ویظهر في صورة انحرافات فكریةالنش
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  : لدى طلبة المرحلة الثانویةومن األسباب االجتماعیة لالنحراف الفكري  
ات الطفل الفسیولوجیة منذ رة المضطربة التي ال تشبع حاجفاألس : االضطراب األسري .1

اسیة المتزمتة ، أو القلفطام، واألسرة المهملة النابذة، والتي تتبع أسالیب خاطئة في امیالده
، أو التي یفقد فیها ر االبن فیها باألمان والطمأنینةتلك التي ال یشع ، أوفي أسالیب تربیتها

، باإلضافة إلى األسر المفككة التي یسود فیها یب التأنیباستقاللیته وتتبع أسالالبن ا
تربة ، كل هذه النماذج من األسرة تشكل شقاق بین الوالدین، أو المنهارة بالطالقالشجار وال

 1430عبدالعزیز،(رأسه االنحراف الفكريى وعلصبة إلنتاج االنحراف بكل أشكاله، خ
:18.(  

لتكیف االجتماعي سبب رئیس في االنحراف یالحظ أن سوء ا : سوء التكیف االجتماعي .2
أو العالقات  بالمدرسة أو األسرة أو الوظیفة، الفكري، سواء كان سوء التكیف متصال

االجتماعیة، أو بكل هذه جمیعا، فهناك من الشباب من لدیه عدم انسجام مع المجتمع 
، وأحیانا على ومعطیاته، وتشكیك أو نقمة على النظم والتقالید والموروثات االجتماعیة

 :بعض القیم الدینیة وأنظمة الحكم، ویظهر سوء التكیف االجتماعي في ثالثة أنماط 

دمان   - أ سوء التكیف من خالل سلوكیات یقدم علیها الشباب؛ كارتكابهم للجرائم، وإ
  .ة جرامیالمخدرات، أو ارتكابهم أعماال إ

  .الذات االنسحاب من المجتمع، والركون إلى العزلة، واالنكفاء على   -  ب
أي أن الشاب غیر راض أو مقتنع بتلك القیم والنظم : سوء التكیف الباطني   - ج

  .والتقالید والموروثات التي یمارسها المجتمع، لكنه یحاول إظهار خالف ذلك 
وجود تناقض بین الواقع والرسائل الموجهة من األجهزة التربویة واإلعالمیة؛ فالتناقض یؤدي . 3

صام في شخصیة الشاب، والشعور بالقلق والحیرة، وعدم الثقة في نفسه إلى االزدواجیة واالنف
  .وقیمه ومجتمعه 

إقصاء الشباب عن المشاركة في عملیات التخطیط والبرمجة والتنفیذ والتقویم للبرامج التي . 4
، )2008:139فلمبان، (وكذلك وضع برامج ال تلبي متطلباتهم وحاجاتهم توضع ألجلهم، 
كبیر لدى الشباب مع غیاب برامج هادفة یفرغون فیها طاقاتهم، ویحققون بها فوجود وقت فراغ 

 صورة مما ةذواتهم المتدفقة بالحیویة؛ سیدفعهم للبحث عن قضاء أوقاتهم وتفریغ طاقاتهم بأی
یدفع بهم لالنحراف، وهنا تبرز أهمیة القیادات االجتماعیة والمؤسسات ذات العالقة في رعایة 

  . بهم؛ لتحصینهم من االنحراف والضیاع الشباب واالهتمام
ضعف دور المسجد في أداء رسالته اإلصالحیة، فالمسجد هو مركز التوجیه الروحي وواحة . 5

األمان واالطمئنان، وهو المرجع للناس عندما تعصف بالمجتمع األهواء والفتن، فإذا أقصي عن 
  .رسالته؛ حل االنفالت والفساد والفوضى 
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  :ب نفسیة أسبا.    ثالثا 
    من األسباب التي تهدد األمن الفكري؛ وجود شخصیة غیر سویة، أو شخصیة كانت 
ضحیة لممارسات أثرت على توازنها، وبالتالي على استقامة تفكیرها، ومن أهم األسباب النفسیة 

  ):53-52: ،1414(لالنحراف الفكري ما أوجزه  المغامسي 
  .حب الظهور والتباهي ولفت األنظار .1
  .الشعور بالفشل واإلحباط . 2
  .فقدان الثقة بالنفس والشعور بالنقص . 3
  .التقلید والمحاكاة لمجاراة أقران السوء . 4
  .اإلصابة باألمراض النفسیة والعقلیة . 5
  .قلة منافذ التعبیر عن المشاعر واالنفعاالت النفسیة .6
  .المدرسیة قلة توافر فرص المشاركة الذاتیة في الحیاة األسریة و . 7
  .االغتراب االجتماعي وما یؤثر من خروج عن قیم المجتمع . 8
  .عدم مراعاة خصائص وحاجات النمو لدى الفرد . 9

  : أسباب اقتصادیة :رابعا
     تلعب األحوال االقتصادیة دورا مهما في إحداث حالة االستقرار أو االضطراب في 

دیة قویة، أو خلال في النظام االقتصادي المجتمع، فالمجتمعات التي تتعرض لهزات اقتصا
ل بعض الفئات على بعض، أو ظلم بعض الفئات وهضم حقوقها،  لتغوّ تتعرضالسائد مما قد 

  .وظهور تحوالت فكریة لدى هذه أو تلك، تؤدي أحیانا إلى االنحراف الفكري 
   : اها الباحثالفكري كما یر  األسباب االقتصادیة التي تفضي إلى االنحراف وفیما یلي أبرز 
البطالة التي تؤدي للشعور بالدونیة واإلحباط، وعدم القدرة على المشاركة في بناء المجتمع  .1

  .واإلنتاج، كما أن البطالة وجه آخر للفقر بما یحمله من هموم ومن عذابات الحرمان 
العمل في وظائف غیر مناسبة، منفصلة عن تخصص الشخص، فیظل یشعر باالغتراب  .2

وتخصصه من جهة وبین وظیفته من جهة أخرى، مما یدفعه للتجاوز أو بین میوله 
 .اإلهمال والتسیب والشعور بالالمباالة تجاه مسئولیاته، ویورثه هذا شعورا بالفشل واإلحباط 

سداد حاجاته ومتطلبات أسرته؛ مما یدفع البعض لالعمل بوظیفة بمرتب منخفض ال یكفي  .3
ب واالحتیال، وأخذ الرشاوى، وغیر ذلك للحصول إلى سلوكیات منحرفة كالسرقة والنص

 .على المال الذي یكفي متطلباته 

وذلك عنـدما یمتلـك بعـض المنحـرفین زمـام التوظیـف، ویجبـرون المـوظفین : التهدید الوظیفي . 4
ال فهــم مهــددون بــالطرد، كمــا حــدث فــي قطــاع غــزة بعــد فــوز حركــة  ــى اتبــاع مــنهجهم وإ عل

 فإذا بالمتنفذین فـي الـسلطة الفلـسطینیة یطـالبون المـوظفین حماس في االنتخابات التشریعیة،
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فــي غــزة باالســتنكاف عــن وظــائفهم مــع ضــمان رواتــبهم إلیقــاع النكایــة بالحكومــة المنتخبــة 
رباكهـــا، وكـــان التهدیـــد لكـــل موظـــف یـــستمر فـــي عملـــه بإیقـــاف راتبـــه، كمـــا قامـــت بفـــصل  وإ

قصاء كل موظف ال یتفق معها في مشروع التسویة مع ا  .الحتالل وإ

      لقـد خــاف بعــض أصــحاب النفــوس الــضعیفة علــى رواتــبهم وتــرك بعــض األطبــاء مرضــاهم 
فــي المستــشفیات یموتــون ویــصرخون مــن آالمهــم، وتــرك بعــض المعلمــین غــرف الدراســة تــاركین 
أبناء وطنهم بال معلمین یواجهون مصیرا مجهوال، ومـوظفین هجـروا مؤسـساتهم دون التفـات إلـى 

طنین المعطلة والحیاة التي كاد أن یصیبها الشلل؛ جریا وراء المال وفـي إشـارة إلـى مصالح الموا
انحــراف فكــري وأخالقــي عجیــب، لــوال أن تــدارك اهللا هــذا الــشعب برحمتــه، فاستنهــضت الحكومــة 
ذوي الــضمائر الحیــة لیــسدوا الفــراغ ویجبــروا الخلــل، ومــرت األزمــة بــسالم بفــضل اهللا تعــالى ثــم 

 .مة وجهود المخلصین من أبناء الشعب بفضل حنكة الحكو 

  :أسباب تربویة : خامسا 
     إن القصور في التربیة على المنهج السلیم، أو التقصیر بعدم الجدیة في التربیة السلیمة 

 التربویة من إلخراج الفرد الصالح، من أسباب االنحراف الفكري، وذلك بتنصل المؤسسات
  ) .34: ب ت ،طه(واجبها التربوي 

    إن الشریحة األكبر في مجتمعنا هي شریحة الشباب في المدارس والمعاهد والجامعات،  
ولذا فإننا في مدارسنا ومعاهدنا وجامعاتنا نحتاج لمفهوم أكثر دقة ودرایة ومنهجیة للتربیة 

 عاما بین غرف الدراسة وقاعات المحاضرات ستة عشراألمنیة، فإن قضاء ما یزید على 
ة من المؤسسات التعلیمیة في وجه كل اختراق وعبث بعقول أبنائنا، كي نعدهم یستحق وقفة جاد

إعدادا أمنیا وفكریا صحیحا بما یتناسب مع المرحلة التي یعیشونها، بحیث یكون األب ومدیر 
المدرسة والمعلم قدوة حسنة لألبناء، وتهیئة الجو األسري والمدرسي المناسبین والصحي لحب 

  ). 27: هـ 1430لقلیطي ،ا(العلم والمعلمین 
غفال جانب       ولقد أدى اعتماد التعلیم في مختلف المراحل الدراسیة على التلقین والحفظ، وإ
عمال العقل لدى الناشئة، وجعلهم عرضة لألفكار المنحلة  الحوار، إلى شل قدرة التفكیر وإ

  .والمتطرفة؛ فاتخذ بعضهم التعصب والعنف لغة للحوار 
 وجود قصور وضعف عام في النشاطات المدرسیة الطالبیة التي تهدف إلى      كما یالحظ

إكساب الطالب المهارات، التي تعینه في حیاته وتمده بالخبرات؛ لتنمیة تفكیره، وتكوین 
الشخصیة المستقلة؛ لمواجهة ظروف الحیاة والمشكالت االجتماعیة، كما أن هناك قصورا في 

الطالبیة، مما یجعل النشاطات غیر ملبیة الحتیاجات الطلبة، توفیر وتهیئة متطلبات النشاطات 
  ) .144- 143: 2008فلمبان،(وغیر جاذبة 
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وازدحامها بالمعلومات التعلیم وجمود المناهج الدراسیة، وصعوبة محتواها،      كما أن نمطیة 
مع التي ال یتناسب كثیر منها مع متطلبات الشباب، یعد سببا من أسباب االنحراف، خاصة 

افتقاد حلقة الوصل بین ما یتعلمه الشباب في المدارس والجامعات، قد أحدث فجوة بین الواقع 
میة دورها في التوجیه واإلرشاد التعلیمي والواقع االجتماعي؛ مما سلب المؤسسات التعلی

  ).143 : 2008فلمبان،(
للمشكالت التي یموج      لقد فشلت المناهج الجامعیة بدرجة كبیرة في وضع الحلول المناسبة 

بها المجتمع، إن الخطورة التي یمثلها المنهج كونه یضم المعارف واالتجاهات ال یعني أن 
ي المعنى معرفة فهالمحتوى هو المعرفة، فالمحتوى هو سجل الرموز والصور البصریة، أما ال

اما عما قصد الذي یكسبه المتعلم من تعامله مع المحتوى، فقد تتولد أحیانا معرفة مختلفة تم
إلیه المنهج، وهنا تستغل الثغرة في تمریر األفكار المنحرفة للمتعلم عبر المنهاج الخفي، فتذهب 
كل القیم التي تستهدفها سیاسات التعلیم لغرسها لدى الطلبة أدراج الریاح، وأخطرها القیم الفكریة 

 السهولة ؛ نظرا الفتقادها فتغدو عقول الطلبة من الهشاشة والخواء ما یجعل اختراقها فكریا من
  ).21-20: 2009،الملحم(ن على المنهج توفیره لها تلك الحصانة الفكریة التي كا

     كما أن المعلم قد یكون سببا في انحراف الطالب، إذا لجأ إلى أسالیب تربویة غیر سلیمة 
في في معالجة مشكالت الطلبة، وخاصة عندما یفشل الطالب في فهم الدرس، أو یرسب 

االختبار، أو یخطئ في سلوك ما، فیزجره المعلم، وینعته بصفات جارحة وألفاظ مؤلمة، أو 
یعاقبه بالضرب والحرمان، أو منع الطلبة من التعبیر عن آرائهم؛ مما یترتب علیه خبرات 
مؤلمة للطالب، قد تدفعه للهروب من المدرسة وتركها، واالنسیاق وراء الجنوح واالنحراف 

  ). 40: 2009 الشهراني،(
  :اإلعالم : سادسا 

     تلعب وسائل اإلعالم دورا ال یستهان به في تكوین االتجاهات واألفكار، فهي تؤثر بما 
 األحداث واألشخاص، واألثر الذي تتركه المؤسسات علىتقدمه من برامج وأفالم وأخبار 

یتعدى إلى ممارسة دور اإلعالمیة ال یقتصر فقط على ما تبثه خالل ساعات الیوم واللیل، بل 
الموجه؛ حیث تحاول كل جهة غرس قیمها ومفاهیمها وأفكارها ونظریاتها في عقول المتلقین 
وصوال إلى أهداف مبرمجة سلفا، ولیس غریبا أن یكون من بین تلك األهداف اإلضرار ببعض 

ستقرار األنظمة والدول عبر برامج سافرة، أو مستترة تسعى إلى تقویض األمن واألمان واال
  ).33: 2006الدغیم ،(االجتماعي بها 

  : نحراف الفكري في النقاط التالیة أن اإلعالم یمكن أن یكون سببا في االویرى الباحث        
الترویج ألفكار معادیة للقیم اإلسالمیة والوطنیة، عبر تكثیف البرامج المتخصصة بذلك  .1

  .واستجالب شخصیات معروفة تتعاطى مع هذا الفكر 
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ث اإلشاعات واألراجیف عبر وسائل اإلعالم، التي تهدف لتشویه شخصیات تحظى ب .2
باحترام شرائح واسعة في المجتمع، إلحداث هزات فكریة لدى الناس ودفعهم لتغییر 
اتجاهاتهم وأفكارهم تجاه تلك الشخصیات وبالتالي تغییر نظرتهم إلى الفكر الذي تمثله تلك 

 .الشخصیات البارزة 

ومسلسالت تتصادم مع قیم وعقیدة المجتمع وعاداته، إلحداث شرخ في النظام عرض أفالم  .3
، وتسمي األشیاء بغیر مسمیاتها، ةاالجتماعي، كتلك األفالم التي تدعو إلى الحریة المطلق

عاطفة الكحول مشروبات روحیة، واستثارة ، وتسمیة الخمور و اكتسمیة الرقص الخلیع فن 
المسلسالت وهم یرتكبون الفواحش ویعاقرون الخمور، الناس تجاه أبطال األفالم و 

ظهار ویستهزئون برمو  اإلسالمیین بصورة اإلرهابیین ز دینیة كالحجاب واللحیة، وإ
 . والمتخلفین؛ لصرف الناس عن اإلسالم وسلخهم عنه

الترویج ألنظمة الحكم الفاسدة والتطبیل السیاسي لها، مما یخدع بعض البسطاء، أو یوافق  .4
  .بعض النفعیین، فیقنعهم بالسیر في ركبها وأن یكونوا جنودا لهذه األنظمة الباغیة أهواء 

  :االحتالل الصهیوني : سابعا      
     مما الشك فیه أن أعظم مصیبة ابتلي بها المسلمون عامة وأهل فلسطین خاصة هو 

یوت وأسر الشباب االحتالل الصهیوني، الذي لم تمتد آثاره المدمرة إلى سفك الدماء وهدم الب
فحسب، بل امتدت أذرعه لتنال من الفكر والقیم؛ إذ ال یفتأ یخطط للفتك باألمة وضربها في 
مقتل، وهو عدو خبیث یعلم أن تدمیر األمة یبدأ من تدمیر العقول، وتخریب الفكر، فمنذ لحظة 

حراف  وهو یمارس كل الرذائل لجر شباب األمة إلى االنأرض فلسطینوجوده الظالم على 
  :والضیاع، ومن الممارسات التي یمارسها االحتالل لتحقیق ذلك 

ائلة وطاقات كبیرة لهذا الهدف، إیقاع الشباب في براثن الجاسوسیة، ورصد إمكانات ه .1
تباع كل الوسائل الدنیئة لذلك، سواء باإلغراء أو بالتهدید، مستغال الظروف القاسیة التي وا

  .مستنقع الخیانة والرذیلة یعیشها بعض الشباب، فیجرهم إلى 
العمل على بث النزاعات والفرقة بین أبناء الشعب الفلسطیني، وجرهم إلى االقتتال  .2

أذنابه من مستویات سیاسیة و والتشرذم؛ مستخدما كافة السبل من وسائل إعالمه وعمالئه، 
 .مختلفة إلفشال أیة خطوة نحو تحقیق الوحدة الوطنیة 

ـــ . 3 ـــة التطبیــــع مــــع العـ ـــشر ثقافـ ـــه، نـ ــراف بـ ــول االحــــتالل علــــى األرض واالعتــ ـــریس قبــ دو، لتكـ
والتعاطي معه في تنفیذ سیاساته، بل لقد وصل األمر ببعض الجهات المنحرفة إلى التعاون 
مــع االحــتالل بــصورة ممنهجــة للقــضاء علــى المقاومــة، وقتــل المجاهــدین بأیــدي فلــسطینیة، 

المقابــل حمایــة المــستوطنین وجنــود ومالحقــة المقــاومین، وتعــذیبهم بأبــشع صــور التعــذیب، وب
  !االحتالل وتأمین تجولهم في البلدات العربیة 
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      ممــا ســبق یتبــین أن خطـــر االنحــراف الفكــري یكمـــن فــي أنــه یمكـــن أن یمتــد لكافــة نـــواحي 
فــإذا لــم تتخـذ التحــصینات المناســبة والوســائل  ، واالقتــصادیة والدینیـة والتربویــةالحیـاة االجتماعیــة

جــود األمــة ســیكون علــى شــفا جــرف الدفاعیــة، لــم تقــم كــل مؤســسة وفــرد بواجبــه؛ فــإن و الوقائیــة و 
  .هار

إن الوعي بأسباب االنحراف الفكري یدق الناقوس لیتنبـه الجمیـع للتكـاتف والتعـاون لـدرء أي      
  .، وسد أي ثغرة ینفذ منها الخطر إلى العقول  یهدد فكر الناشئةاعتداء

  :  لدى طلبة المرحلة الثانویةالفكري    آثار ومخاطر االنحراف 
     إن حدوث خلل في فكر اإلنسان، إما باإلفراط أو التفریط، ینعكس على سلوكه، إذ یدفعه 
الوقوع في الشبهات، أو الجري وراء الشهوات، إلى تجاوز الحدود في األقوال واألفعال، فیتسبب 

والمحرمات، ویصل خطره إلى تهدید أمن في إثارة الفتن، وارتكاب الموبقات، واقتراف الجرائم 
  . المجتمع واستقراره 

تفریغ أفكار :      ویشیر الجحني إلى أن عملیة الهدم الفكري تتم بمراحل متسلسلة تتلخص في
الناشئة وقلوبهم وخواطرهم من محتویاتها ذات الجذور األخالقیة والعقلیة والعاطفیة، بما یسمى 

هم األفكار الباطلة واألماني الكاذبة، وتهیئتهم لیكونوا سهاما ، ثم تلقین)غسیل المخ(عملیة 
  ). بتصرف260 :2000الجحني،(موجهة إلى أمتهم 

  : وفیما یلي أبرز آثار ومخاطر االنحراف الفكري 
  .االنحراف الفكري مخالفة للدین اإلسالمي الذي یقوم على االستقامة والوسطیة والسماحة . 1
  ن، وفقدان األمن، وظهور الفرقة واالنشقاق، وحصول القالقل بما تحدثه إنه سبب النتشار الفت .2

  .من اعتداء على األنفس والعقول واألعراض واألموال      
    یفسد القیم والعالقات االجتماعیة واألسریة، ویضعف الروابط اإلسالمیة على مستوى األمة، . 3

  . ویوقع بینها الصراعات والتوترات      
   یه صورة اإلسالم وتنفیر الناس منه، وبالتالي صد الناس عن الدخول فیه، بسبب ما یراه تشو . 4

  ). 45: 2009الشهراني ،( غیر المسلم من انحرافات فكریة وأخالقیة     
  : كما یلي  فهي )66-46: 2006(أما آثار االنحراف الفكري كما یراها دغیم 

فتن في المجتمع، وتضلیل النشء والتغریر بهم، إفساد األمن االجتماعي من خالل إثارة ال .1
  .وسیادة العنف، وشیوع الجریمة وانتهاك الحقوق 

إفساد العقیدة بإثارة الشبهات وتحریف المفاهیم والمعتقدات، واللجوء لإلفتاء بغیر علم  .2
  .شرعي، وتكفیر المجتمع 

 .اإلخالل باألمن السیاسي، والخروج على الحاكم  .3
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  : آثار االنحراف الفكري الذي سببه سوء الفهم والتأویل ) 21: 2012(بینما یخصص تربان 
  .توفیر جو من الطمأنینة لكل حاكم فاسد أو نظام جائر  .1
تحیید شرائح من المجتمع عن أخذ دورهم في إنكار المنكر على أهل الفساد من خالل  .2

 .الوسائل المتوفرة والمقبولة محلیا وعالمیا 

عن مواجهة العدو إذا اجتاح أرضهم ودیارهم، مما یمكن للعدو تحیید شریحة من المجتمع  .3
 .من مواصلة ظلمه وتغوله على الناس 

إیقاع حالة من البلبلة واضطراب المفاهیم لدى العامة، بسبب تعدد التوجهات واآلراء  .4
 .الصادرة عن جهات لها حضور عند الجمهور 

  :لي ویضیف الباحث بعض أهم مخاطر االنحراف الفكري فیما ی
، ومجتمعــا مفككـا؛ ممــا یجعلــه لقمـة ســائغة للعــدو، ال ن انحـراف الفكــر یفــرز نفوسـا ضــعیفةأ . 1

، ویوقع مزیدا  فیتغلغل االحتالل ویزداد بتجبرهیقوى على مقارعة عدوه، أو التوحد في صده،
  . من الشباب في العمالة، لیصبحوا هم بدورهم أعداء ألمتهم

  فالــشاب المنحــرف فكریــا إمــا منحــل یلهــث وراء شــهواته تهدیــد البنیــة االقتــصادیة للمجتمــع، . 2
فیقع في براثن المخدرات، أو یسقط فریسة لألمـراض النفـسیة والجـسمیة، أو یقبـع منعـزال عـن 

  .المجتمع كارها له، مما یعطل الشاب عن المشاركة في العمل واإلنتاج وبناء المجتمع
دما ینتشر االنحراف الفكري فیمس شرائح فقدان الثقة عند الناشئة في  مجتمعهم ورموزه، فعن . 3

عدة في المجتمع، تهتز ثقة أبنائه بمن حولهم، وتغیـب القـدوة الـصالحة، ویحـل الـشك والقلـق 
  .محل األمان واالستقرار بسبب الشائعات والشبهات المثارة 

 خلخلة منظومة القیم واألخالق، وسیادة التفسخ واالنحالل والفوضى، أو التقوقع على الـنفس . 4
 .والتخلف عن ركب الحضارة البشریة، والشعور بالعزلة والغربة في هذا العالم 

التدهور الصحي البدني، نتیجة اإلدمان على الخمور والمخدرات، أو ممارسة الفواحش،  .5
والتدهور الصحي النفسي نتیجة إشباع الحاجات والمتطلبات بصورة غیر شرعیة، أو 

 .الحرمان من إشباعها بصورة سلیمة 

فقدان التفاعل االجتماعي بین أبناء المجتمع الواحد واألمة الواحدة، نتیجة لحمالت التشهیر  .6
والتشویه، أو االختالف في الرأي حول قضایا المجتمع، نتیجة الجهل بأحكام االختالف 

 .وآدابه

هجرة الشباب إلى خارج الوطن، للبحث عن االستقرار واألمان، وتحقیق الذات، مما ینتج  .7
 . الذي یعد الشباب عماده وركیزتهحداث خلل في البناء االجتماعي،عنه إ
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 لدى طلبة المرحلةعالج االنحراف الفكري و  اإلدارة المدرسیة في مواجهةدور 
   :الثانویة

  :دور داخل المدرسة : أوالً 
  : یتعلق باإلدارة المدرسیةام. 1

من المرونة في تعاملها مع الطالب،  بدرجة مالئمة یمكن لإلدارة المدرسیة و من خالل تحلیها   
دون أن یؤثر ذلك على روح النظام، وأن تعمل على تهیئة مناخ مناسب یمكنها من إبراز دورها 
االجتماعي واإلنساني، مع إتاحة المشاركة للطالب قدر اإلمكان في اتخاذ القرار المدرسي، 

  : ومن هذه الوسائل ، تعزیز األمن الفكريواالهتمام بالطرق والوسائل المناسبة ل
العنایة بحاالت التسرب والتأخر الدراسي للطالب ومتابعة البرامج الكفیلة لعالج تلك . أ

  .   المشكلة
دعم مصادر التعلم في المدارس بالبحوث والكتب والدراسات واألفالم التي تساعد على . ب

  .تقویة االنتماء الوطني وتعزیز األمن، ومحاربة االنحراف الفكري 
  . االهتمام بالمجالس الطالبیة داخل المدرسة وتفعیلها . ت
تقویم السلوك الخاطئ عن طریق برامج توعویة وتثقیفیة لتصحیح المفاهیم الخاطئة . ث
  ) .29: المرجع السابق (

  :ما یتعلق بالمناهج الدراسیة. 2
  :التالیةقیق األهداف  فإن علیها السعي لتحولكي تسهم المناهج في الوقایة من االنحراف الفكري،   

لنسبة لكل توفیر األطر المعرفیة المرغوبة والمطلوبة للموقف العملي واإلنساني با  - أ
  .مرحلة

تنمیة مهارات التفكیر السوي من خالل مواد معرفیة، ترتقي بمستوى اإلدراك بما یمكن   -  ب
  .نهاالطالب من القدرة على اإلحاطة بالمعارف القدیمة، والمفاهیم الجدیدة والربط بی

تطبیق استراتیجیات التفكیر بما یمّكن المتعلم من استخدام المعرفة في أسلوب حل    - ج
 .المشكالت واختیار البدیل المناسب في المواقف الحیاتیة المختلفة 

تنمیة مهارات التحلیل والتركیب واالستنتاج حتى ال یكون المتعلم عاجزا عن تفسیر   -  د
أو الخصائص المكونة لها، وكشف العالقات األحداث والمواقف، أو تحدید العناصر، 

التي تربط بینها جمیعا، أو تؤثر فیها بما یحقق مزیدا من األمن الفكري المجتمعي وفق 
 .رؤیة ریادیة 
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ــــ تأصیل مفهوم ما وراء المعرفة بما یمكن المتعلم من التفكیر في كل ما سبق إدراكه  -هـ
ر القواعد الشرعیة الصحیحة، ویحقق من أقوال وأفعال، وتقییمها موضوعیا في إطا

 .أمن المجتمع 

أن تتضمن المناهج المعتمدة ترسیخا لمفهوم النظرة العالمیة للقضایا المعاصرة،   - و
فهم دورها والتعامل كقضایا حقوق اإلنسان، والبیئة، بما یجعل األجیال قادرة على 

 ).17 : 2009، الهماش(معها 

لیمة، التي تعزز لدى الطلبة المفاهیم المتعلقة أن تنطلق من العقیدة اإلسالمیة الس -  ز
 .بقضایا اإلیمان 

أن تتضمن المناهج الجامعیة مساقات في العقیدة وفقه العبادات والمعامالت والقضایا   - ح
 ).16  :2012شلدان،  ( السیاسیة واالجتماعیة المختلفة وفقه الواقع 

   :ما یتعلق بعضو هیئة التدریس. 3
    التدریس كبیرا في تكوین شخصیة الطالب المعرفیة، وتنمیة مواهبه یعد دور عضو هیئة    

  : العلمیة والثقافیة، وفیما یلي أبرز مالمح هذا الدور     
  .استخدام طرائق تدریسیة فاعلة ومشوقة   . أ

االستفادة من التقنیات التربویة الحدیثة، وأحدث االبتكارات العلمیة لمساعدته في إیصال   . ب
إلى ذهن الطالب، بأفضل صورة وأسرعها، ومساعدته على االحتفاظ بها المادة العلمیة 

مكانیة االستفادة منها في حل المشكالت المستقبلیة التي تواجهه   .ألطول مدة ممكنة، وإ

 . یوجه الطلبة إلى استغالل أوقات الفراغ  فیما ینفع مجتمعهم   - ج

 .یشارك الطلبة في إیجاد حلول للمشكالت االجتماعیة  - د

  ).15: المرجع السابق (اول تصحیح الفكر الخاطئ لدى الطلبة یح
  :دور خارج المدرسة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي : ثانیا 

     یرى كثیر من الباحثین أن مواجهة االنحرافات الفكریة والوقایة منها تبدأ من األسرة، ثم 
نها أن تقوم بمسئولیة مواجهة االنحراف ، إال أن أیة مؤسسة ال یمكرالمدرسة، ثم المجتمع الكبی

الفكري بمفردها، لذا كان من الضروري أن تكون تلك مسئولیة مشتركة، وأن تحشد هذه الشراكة 
  ).71: 2006، خریف(المادیة والمعنویة الالزمة كل االحتیاجات 
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  : وفیما یلي أهم سبل الحمایة والعالج  من االنحراف الفكري 
  :سرة  التعاون مع األ.1

إن التنشئة األسریة السلیمة تعتبر خط الدفاع األول في تحصین األبناء من االنحراف      
والجنوح، وهذا یلقي على عاتق األسرة مهام كبیرة علیها أن تسعى ألدائها بنجاح، ومن أهم هذه 

  :المهام 
في نفسه، بمعنى تعلیم الطفل مبادئ اإلسالم وقیمه، وغرس محبته  : التربیة اإلیمانیة .1

وتدریبه على االلتزام بأحكامه وتكالیفه، بصورة تدریجیة، فتعلمه الصالة وتحثه على االلتزام 
نما ما تفرضه الصالة من سلوك حسن، كما علیها تعلیمه  بها، لیست كعبادة فحسب، وإ
القرآن الكریم والسنة النبویة، وحثه على حفظ سور القرآن واألحادیث النبویة، وفهمها فهما 
سلیما، والعمل بما جاء فیهما، كذلك تعلیمه سائر العبادات ومتابعته في التزامها؛ انطالقا 

  .من أن االلتزام بالدین وفهمه هو الحصن الحصین لألبناء
بأن سالمة البنیة اإلنسانیة، والقوة ) 44 :2006(فكما یشیر خریف  : التربیة البدنیة .2

نذ صغره بناء سلیما؛ ألن العقل السلیم في الجسم الجسدیة، دعامتان أساسیتان لبناء الفرد م
فساح  السلیم، وأن الریاضة لكي تكون نافعة ومفیدة فیجب التركیز على ممارستها، وإ

 .المجال للناشئة لذلك، وعدم االكتفاء بمشاهدتها فقط 

بالتكیف مع الوسط االجتماعي المحیط بالفرد سواء كان صغیرا أو  : التربیة االجتماعیة .3
 . را، وامتالك الجرأة األدبیة إلثبات ذاته دون تردد أو خوف كبی

 الـــدعوة إلـــى البـــرإن حـــب الخیـــر، وحـــب النـــاس، وحـــب المعـــروف، ورحمـــة الـــضعفاء، و     
  ) .10: هـ 1425الشافعي، (أهم أسس التربیة االجتماعیة والتقوى من 

رشاده للسبل بتنمیة عقل الطفل وتدریبه على التفكیر السلیم  : التربیة العقلیة .4 والمنطقي، وإ
السلیمة في التفكیر، ووضعه في مواقف تحتاج لحسن التصرف، لحث ذهنه على التفكیر، 
وتشجیع اإلبداع لدیه، وحثه على القراءة والمطالعة المفیدة لالستفادة من خبرات الغیر، 

  . واالرتقاء بتفكیره 
یة لدى الطفل، بحسب المرحلة ویجب أن یتدرج الوالدان في هذه الترب : التربیة الجنسیة .5

العمریة، منذ طفولته حتى سن الزواج، فینتقالن معه من المجاز إلى التلمیح، ثم إلى 
التصریح بعد البلوغ، وضرورة تعویده آداب االستئذان، وغض البصر، والحذر من 
المخاطر والمثیرات الجنسیة، مع توجیه نشاط الناشئ إلى األعمال المفیدة كالریاضة 

 ).44: 2006خریف، (قراءة والسباحة وال
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  : العلماء  التعاون مع.2
     أهل العلم سراج األمة، ودرعها الواقي من المخاطر، فلهم قصب السبق في التوجیه السلیم 
والتربیة السدیدة ألبناء األمة، ومن ذلك أثرهم الفعال في محاربة االنحراف الفكري واألفكار 

   .د المجتمعالهدامة، التي تنخر في جس
  : أهم أدوار العلماء في ذلك ) 33 :2009( ویورد الجدعاني 

اء، والموعظة الحسنة، ومناقشة أصحاب الفكر الفاسد  .1 تصحیح الفكر الضال بالحوار البنّ
  .بالبیان الواضح؛ لیتم ردهم إلى الكتاب والسنة 

 .تصحیح العلماء للتفسیرات والمفاهیم الخاطئة التي یقع فیها الشباب  .2

الرد على شبهات أصحاب األفكار الهدامة بالدلیل الواضح والحجة الصحیحة؛ لكشف الزیغ  .3
 .لكل جاهل أو معاند 

تألیف الكتب في بیان الفكر المستنیر اإلیجابي الذي یبین عظمة التشریع اإلسالمي،  .4
 .وصالحه لكل زمان ومكان 

ات والمحاضرات والمواعظ بیان خطر األفكار الهدامة على الفرد واألمة من خالل الندو  .5
 .اإلرشادیة 

تباع العلماء ألسلوب الرفق، والدعوة بالحكمة والموعظة الحسنة، سیكون  أن ا    ویرى الباحث
له األثر الطیب في التأثیر في النفوس، وسیجعل هؤالء العلماء قدوة للجیل في نهجهم الوسطي، 

العلماء مرجعیة الشباب في فتاواهم، وسیرتهم الطیبة، فیحتذي الشباب حذوهم، ویصبح هؤالء 
  .بدال من اللجوء إلى غیر أهل العلم الذین ضلوا وأضلوا 

   :التعاون مع القیادات المجتمعیة .3
    إن السیاسة مقوم هام من مقومات األمن في المجتمع، وكذلك فإنها من الممكن أن تكون 

یاسة إلى تحقیق الصالح العام لكل أحد أهم أسباب القالقل واالنحراف، ولذلك فإن اتجاه الس
شراك أفراد المجتمع في تقریر األمور العامة، یخلق بیئة مالئمة للتعاون والثقة  أفراد المجتمع، وإ
المتبادلة، ویساعد الصمود أمام الضغوط التي تهدف بالمساس باألمن الوطني بكل أشكاله 

  ).110: 2005الخطیب، (
ى وجود قیادات سیاسیة وشعبیة وفكریة، على مستوى عال     كما أن أمن المجتمع یعتمد عل

من الكفاءة، تؤمن بعقیدة اإلسالم وتعمل بها، وتعمل للحیاة وعینها على اآلخرة، ویكون لدیها 
  :القدرة على تصحیح المفاهیم السلبیة في المجتمع، وتعمل على 

تطبق العدالة كما هي یشعر  بال تفرقة بسبب لون أو جنس، وعندما :العدالة في تطبیق القوانین  . ب
، ویهدأ خاطره، وهذا أصل جاءت یحصل على حقه كامال، فتطمئن نفسهكل فرد بأنه سوف 
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وْ َكاَن َذا(الشریعة لتأكیده  َل وا وَ اْعِدُل ْلتُمْ َف إَِذا ُق لَُّكمْ  وَ عَ اُكمْ ِبِه َل صَّ ُفوا َذلُِكمْ وَ ْهِد اللَِّه َأوْ ِبعَ ى وَ بَ  ُقرْ
وَن    ) .152: عام األن) (تََذكَّرُ

إن التغیرات االجتماعیة السریعة وغیر المتوازنة أحیانا،  حیث : ضبط المتغیرات االجتماعیة  . ت
یسمح بظهور فجوات واسعة بین شرائح المجتمع وطبقاته، سواء كان في المال، أو المكانة 

 حیث االجتماعیة، أو الشهرة، وهذه المتغیرات تنعكس عبئا على كاهل البناء النفسي للفرد،
یشعر بالقلق على مستقبله ومستقبل أوالده، وهنا یأتي دور القیادات في رأب هذه الصدوع في 
دت  ال وّل البناء االجتماعي، وعدم السماح لمشاعر اإلحباط و الظلم االجتماعي باالستشراء، وإ

 ).7: 2005الخطیب، (انحرافات فكریة ربما ال تحمد عقباها 

ن القول أن العوامل االقتصادیة كالظروف االقتصادیة القاسیة  غني ع :االستقرار االقتصادي  . ث
والفقر والبطالة، هي أحد العوامل المؤدیة لالنحراف والسلوك اإلجرامي، ومن جانب آخر فإن 
كفاءة االقتصاد وكفاءة اإلنتاج، وعدالة توزیع الدخل القومي، وتحقیق الرخاء االقتصادي، یسهم 

رساء األمن الفكري في سد الفجوات بین طبقات الم  ). 18 : 1985عبد الستار، (جتمع، وإ

 أن وجود نظام سیاسي یوفر للناس الحریات والحقوق، كمنح الناس حقهم في      ویرى الباحث
بداء الرأي، وتحقیق العدالة االجتماعیة،  توفیر األمن واألمان للناس في معایشهم و التعبیر وإ

یما یتعلق بمجریات األحداث اإلقلیمیة والعالمیة، بعیدا عن وأرزاقهم، واتخاذ المواقف السلیمة ف
التبعیة لهذه الدولة أو تلك، وحفاظ الدولة على هیبتها وسیادتها، دون اللجوء ألسالیب القمع 
والعنف ضد المواطنین، كل هذا حرّي بأن یضمن والء المواطن وانتماءه لبلده، وتفانیه في حبه 

 هم ضمانات األمن الفكري، وطرد شبح االنحراف عن المواطنینوالعمل على رفعته، وهذا من أ
  .والطلبة

  :التعاون مع المسجد. 4
المسجد محضن هام لتربیة األمة، وبناء العقیدة وتكوین الفكر، وتنظیم الحیاة وفق هدي القرآن     

قداسة یتمیز به المسجد من نظرا لما  والسنة، لذا فدرجة تأثیر المسجد في الفكر درجة عالیة
  .ومكانة

 وتبرز أهمیة المسجد باعتباره مؤسسة أولیة اجتماعیة، من الدور الحیوي الذي تقوم به في    
ن تردد األفراد على  إكمال دور األسرة في عملیة التنشئة المبنیة على قیم اإلسالم وتعالیمه، وإ

الواحد وتآلفهم، إضافة المسجد خمس مرات في الیوم واللیلة یقوم كرابط اجتماعي بین أفراد الحي 
إلى الدور التعلیمي التثقیفي الذي یؤدیه المسجد من خالل الندوات والمحاضرات وحلقات الذكر 

الفراغ مة مخصصة للقراءة وشغل أوقات وتحفیظ القرآن، وما تحویه مكتبته من كتب قی
  ).14:هـ 1430حمدان،(
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  : من خالل ما یلي جة االنحراف الفكريمعالویرى الباحث، أنه یمكن للمسجد اإلسهام في        
الوسطیة واالعتدال، وثبات األصول : بیان طبیعة الشریعة اإلسالمیة التي تتمیز بخصائص .1

ومرونة الفروع، والتیسیر ورفع الحرج، والتدرج ومراعاة أحوال الناس، والتوازن بین مطالب 
  .الدنیا واآلخرة 

عنها، والتحذیر من مواضع الضالل والغوایة، ترسیخ العقیدة السلیمة، والنهي عن الزیغ  .2
 .وجالء الشبهات عن األفهام 

بث روح األخوة اإلسالمیة بین الناس، والدعوة للتوحد، وتعزیز آداب االختالف بین  .3
 .المسلمین 

، والتركیز على تزكیة النفوس )المراقبة الذاتیة(االهتمام بتقویة الوازع الدیني الداخلي  .4
 .لمثل اإلسالمیة الرفیعة، وبیان منزلة األخالق في اإلسالم والتحلي بالقیم وا

بیان أحكام اإلسالم في النوازل والمستجدات الفقهیة المعاصرة، خاصة تلك التي تمس واقع  .5
 .الناس 

القیام بالتربیة االجتماعیة والفكریة والسیاسیة واألمنیة، التي تعكس وشمولیة اإلسالم  .6
 .نظیمه لكافة شئون الحیاةوت

  :التعلیمالتعاون مع مدیریات التربیة و . 4    
     تعد التربیة والتعلیم من أهم خطوط الدفاع عن مقدرات وقیم المجتمع؛ إذ یلعب التعلیم دورا 
حیویا في خلق االنتماء الوطني، والمحافظة على بقاء وتكامل المجتمع، التي تنعكس بالضرورة 

  ).49 : 2006خریف، (على مكتسبات الوطن األمنیة 
    إن التربیة الجیدة هي إحدى العوامل المانعة من االنحراف بشتى أشكاله، ومنه الفكري، 
غفال الدور التهذیبي للمدرسة بشقیه العالجي والوقائي؛ یقود إلى نتائج تضر بالمجتمع،  وإ

د فالمدرسة یجب أن تكون أداة تأهیل وتكیف اجتماعي، ولیست أداة اختالل واضطراب بین الفر 
والجماعة، بعیدا عن تولید الصراع الحتمي بین الناشئة وواقع الحیاة، وما یترتب علیه من 

 : 2006، السلیمان(ماسك الكیان االجتماعي انحراف في السلوك والمفاهیم والقیم، مما یفتت ت
27 . (  
 بـشكل دائـم  أن اإلدارة المدرسیة یمكنها أن تتعاون مـع مـدیریات التربیـة والتعلـیمیرى الباحثو    

مـــن خــالل التـــشاور معهــم وطلـــب تغطیــة الحاجـــات التربویـــة لتعزیــز األمـــن الفكــري لـــدى الطلبــة 
والبــد لـــإلدارة المدرســـیة أن تتواصـــل مــع المـــشرفین التربـــویین والمعلمـــین المهنیــة فـــي المـــدارس، و 

سب ما لیقوم كل من هؤالء بدوره في محاربة األفكار الهدامة واألباطیل، بح  ومخططي المناهج
 .یتاح له ذلك 
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  :دور مع وسائل اإلعالم: ثالثا
     تستطیع وسائل اإلعالم أن تكون درعا واقیا في وجه االنحراف الفكري، إذا ما قامت 

  :بالدور المناط بها بأمانة ومهنیة وموضوعیة، ولتحقیق ذلك ینبغي أن تقوم بما یلي 
ي رصین وجاد، ویحول بینهم وبین التركیز على ما یحتاجه الجمهور من فهم معرفي وفكر  .1

  .الفضائیات المشبوهة والموجهة 
 .السعي إلى الحصول على األخبار الدقیقة الصادقة من مصادرها الحقیقیة  .2

 .طرح وجهات النظر المتباینة بحیادیة  .3

 .تقدیم الترفیه الراقي والمحترم  .4

 .بدون انتقائیة ة و بشفافیمحاولة إشراك الشباب في مناقشة القضایا التي تهم المجتمع  .5

 .السعي إلى التنویر الدیني  .6

 .؛ لتكمیل دور المسجد والمدرسة الدور التربوي والتعلیمي المفترضأداء  .7

 .توفیر مساحة كافة لمناقشة قضایا تهم الناس .8

 .االستزادة من البرامج الثقافیة التي ترد على الغزو الفكري .9

ارج، ومن دول غربیة معینة، وكانت نتائجها اإلقالل من المواد اإلعالمیة المستوردة من الخ .10
 .السلبیة مدمرة على الشباب واألطفال 

االهتمام بفن اإلعالم الذي یجتذب معظم المشاهدین، خصوصا األطفال وضرورة تقدیمه  .11
 ).75 : 2006خریف، (بأسلوب تربوي مدروس 

أمر حیوي وضروري  على حضارات وثقافات األمم األخرى واإلعالميإن االنفتاح الثقافي     
لتنمیة المجتمع العربي المسلم، وال یعني هذا االنفتاح قبول ما ال یتناسب مع الخصوصیة 
نما یجب أن تصبح هذه األسس مبنیة على محددات العقیدة  االجتماعیة والثقافیة والفكریة، وإ

تقنیة الحدیثة، للكسب العملي واالستفادة من التطورات الرة اإلسالمیة الشاملة، والداعیة والنظ
 ). 5 : 2004الیوسف ، (والتعاون مع اآلخرین لما فیه مصلحة المجتمع 

 یعـد آفـة مـدمرة، یمتـد یخلص الباحث إلـى أن االنحـراف الفكـري      وفي ضوء ما سبق عرضه
ـــى العـــصف بـــاألمن بكافـــة صـــوره  النفـــسي، واالجتمـــاعي، والـــسیاسي، واالقتـــصادي، : آثارهـــا إل

، وأنـــه ینبغـــي محاصـــرته عبـــر ســـبل مدروســـة؛ ألن التخـــبط والعـــشوائیة فـــي والـــداخلي، والعـــالمي
ــــراد أو  ــن أف ــــه ال یجــــوز أن یتخــــاذل أي مــ ــؤدي لتكریــــسه واســــتفحال خطــــره، وأن ــد یــ مقارعتــــه، قــ
مؤسـسات وهیئــات المجتمـع عــن أداء أدوار جــادة فـي درء خطــره، إذ إن حاضـر األمــة ووجودهــا 

د عــن بیــضتها، وكــذلك فــإن مــستقبل األجیــال القادمــة وعزتهــا مرهــون بمــا یبذلــه كــل منــا فــي الــذو 
وحظها مـن األمـن واالسـتقرار متعلـق بمـا نمهـده لهـا مـن أسـس العـیش الكـریم، لیـستكملوا المـسیرة 

  .بثبات قدم وارتفاع جبین
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  الدراسات السابقة
، الطــالع علــى األدب التربــوي الــسابق      قــام الباحــث بمراجعــة العدیــد مــن مــصادر المعلومــات وا

وقــد تمكــن بعــون اهللا تعــالى مــن الحــصول علــى العدیــد مــن الدراســات ذات العالقــة بموضــوع الدراســة 
ــا الدر  ــار منهــ ــة، وقــــد اختــ ــر صــــلة بمالحالیــ ــات األكثــ ــوعهاســ ا یلــــي اســــتعراض ألهــــم هــــذه فیمــــ، و وضــ

  : ، والتي سیتم عرضها وفق التسلسل الزمني من األحدث إلى األقدم الدراسات
 :الدراسات العربیة :أوال 
دور اإلدارة المدرسـیة فـي تحقیـق األمـن الفكـري الوقـائي " بعنـوان ) 2011(دراسة الحربـي  .1

  ":افظة الطائف من وجهة نظر مدیري ووكالء تلك المدارس لطالب المرحلة الثانویة بمح
ف دور اإلدارة المدرســیة فــي تحقیــق األمــن الفكــري الوقــائي لطــالب    هــدفت الدراســة    إلــى تعــرّ

ف اإلجـراءات واألسـالیب وكـالء تلـك المـدارسالمرحلة الثانویـة مـن وجهـة نظـر مـدیري و  ، وكـذلك تعـرّ
  .درسیة في مجال تحقیق األمن الفكري الوقائي التربویة التي تتخذها اإلدارة الم

، وقـد هذا المنهج مـع أهـداف الدراسـة، حیث یتناسب لوصفي المسحياستخدم الباحث المنهج ا     و 
وكیال ومدیرا من المدارس الثانویة بمحافظة الطـائف، وقـد اسـتخدم ) 115(تكون مجتمع الدراسة من 

  .ألغراض الدراسة الباحث االستبانة لجمع البیانات الالزمة 
  : ومن أهم النتائج التي خلصت إلیها الدراسة 

إن دور اإلدارة المدرسیة في تحقیق األمن الفكري الوقائي لدى طالب المرحلة الثانویة من خالل . 1
ــرة واألنــــشطة المدرســــیة ودور المعلــــم كــــان  ، بدرجــــة متوســــطة أي 2.97تفاعلهــــا مــــع كــــل مــــن األســ

  . أي بدرجة ضعیفة 2.39وتفاعلها مع المجتمع كان
إن اإلجــراءات واألســالیب الوقائیــة التــي تتخــذها اإلدارة المدرســیة فــي تحقیــق األمــن الفكــري لــدى . 2

  .  أي بدرجة متوسطة 2.81الطلبة كان
إن معوقات اإلدارة المدرسیة في تحقیق األمـن الفكـري الوقـائي لـدى طـالب المرحلـة الثانویـة كـان . 3

  . بدرجة عالیة 
، بینمـا توجـد فـروق )وكیـل / مـدیر ( ل  وجود فروق ذات داللة إحـصائیة تبعـا لمتغیـر العمـعدم.  4

  .الدورات التدریبیة، و ةذات داللة إحصائیة تبعا لمتغیر المؤهل العلمي وعدد سنوات الخدم
  :أهم توصیات الدراسة ومن 
ق األمــن ضــرورة تعزیــز وعــي مــدیري المــدارس الثانویــة بمحافظــة الطــائف نحــو أهمیــة تحقیــ . 1

الفكــري لــدى طــالب المرحلــة الثانویــة ووقـــایتهم مــن االنحــراف الفكــري والــسیر وراء األفكـــار 
  . المضللة 
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 المدرسیة في تفعیل األمن الفكـري الوقـائي لـدى طـالب المرحلـة الثانویـة ةتفعیل دور األنشط . 2
قیـق  طریـق قیـام مـدیري المـدارس بتنظـیم بـرامج خـالل األنـشطة المدرسـیة تعمـل علـى تحنع

األمن الفكري وتوعیة الهیئة التدریسیة والطالب حول بعض القضایا والمشكالت التـي یمكـن 
  . مناقشتها وتناولها في األنشطة المدرسیة 

عقـــد دورات تدریبیـــة فـــي مجـــال تحقیـــق األمـــن الفكـــري الوقـــائي وتطبیقاتـــه لمـــدیري المـــدارس  . 3
 .الثانویة 

  
علمین في تحقیق األمن الفكري وتوعیة دور الم" بعنوان : )2011(دراسة باجحرز  .2

  " :الطالب 
ودورهـم قیـق األمـن الفكـري وتوعیـة الطلـب  إلى بیان دور المعلمـین فـي تح     هدفت الدراسة

  . المجتمع خطورة التطرف الفكري على الفرد و في ترسیخ مفهوم الوسطیة، ودورهم في إبراز 
ن تكوً ، وذلك لمناسبته ألهداف الدراسة، وقد احث المنهج الوصفي إلجراء دراستهاختار الب     و 

 للبحـث، واكتفـى بطـرح تـساؤالت الدراسـة، مجتمع الدراسة من المعلمین، ولم یستخدم الباحث أداة
  .واعتبر اإلطار النظري إجابات لتساؤالته

  :ومن أبرز النتائج التي توصل إلیها الباحث 
، وأن  واألمــن الفكــري بــشكل خــاص،امأن للمعلمــین دورا كبیــرا فــي تحقیــق األمــن بــشكل عــ . 1

ـــارزا فـــي تكـــوین الفهـــم لخـــصائص اإلســـالم كالتـــسامح واالعتـــدال والتیـــسیر  للمعلمـــین دورا ب
  .والتبشیر

أن لألمــن الفكــري أهمیــة كبــرى فــي الحفــاظ علــى الــضرورات الخمــس التــي جــاءت الــشریعة  . 2
  .لحفظها

 : وأوصى الباحث بتوصیات انصبت على إجراء دراسات من أهمها 
دراســـات ألثـــر مقـــرر الفقـــه فـــي المرحلـــة الثانویـــة فـــي بنـــاء أفكـــار الـــشباب ، ودراســـات لـــدور . 1

، ودراسات لدور الزوجة في حمایة األوالد لكریم في تحقیق األمن الفكريجمعیات تحفیظ القرآن ا
  .من األفكار المتطرفة والدخیلة 

  
التربیـــة أســـس األمـــن الفكـــري فـــي " بعنـــوان ) 2010(دراســـة أبـــو حمیـــدي . 3 

  " :اإلسالمیة 
، ومــن أبــرز هــذه س التــي یبنــى علیهــا  األمــن الفكــري إلــى التعــرف علــى األســهــدفت الدراســة 

  . األسس العقدیة والفكریة واالجتماعیة : األسس 
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استخدم الباحث المنهج التحلیلي االستنباطي من خالل تتبع نصوص القرآن الكریم واألحادیـث  و 
  . الستنباط أسس األمن الفكريالنبویة وأقوال المفكرین 
  : ومن نتائج الدراسة 

تأكیــد التربیــة اإلســالمیة علــى تحقیــق األمــن الفكــري مــن خــالل األســس العقائدیــة فــي ضــوء . 1
  . الكتاب والسنة 

یتحرر اإلنسان المـسلم مـن القیـود المـؤثرة فـي حیاتـه إذا التـزم بوسـطیة اإلسـالم دون تعـصب . 2
  .لمذهب أو رأي أو هوى 

 أكـــدت التربیـــة اإلســـالمیة علـــى أخـــذ العلـــم مـــن أهلـــه مـــع تنمیـــة التفكیـــر حتـــى یتحقـــق األمـــن .3
  .الفكري لدى اإلنسان المسلم 

تمیزت التربیة اإلسالمیة بتحقیق األمن الفكري من خالل التنشئة األسریة، وتحقیق الحاجـات . 4
  . االقتصادیة لكل فرد

  : ومن أهم توصیات الدراسة 
یــضاح دور كــل كــري عــن طریــق المؤســسات االجتماعیــةبأهمیــة األمــن الفتكثیــف الــوعي . 1 ، وإ

  .مؤسسة
  .استثمار األنشطة المتنوعة في تعزیز األمن الفكري . 2
  . تدعیم المقررات باألمن الفكري والدعوة للمحافظة علیه . 3
  

قـــراءة سوســیولوجیة لعالقـــة الجامعـــة بـــاألمن " بعنـــوان ) 2009(دراســة الملحـــم  . 4
   :"ري في المجتمع السعوديالفك

مـــستوى  الجامعـــات فـــي صـــناعة األمـــن الفكـــري، و  إلـــى الكـــشف عـــن دورهـــدفت الدراســـة    
، واإلســـهام فـــي إثـــراء المعرفـــة فـــي هـــذا مـــن الفكـــري فـــي الجامعـــات الــسعودیةتحقیــق مقومـــات األ

  .الجانب 
ــتخدمتاو     ـــة المـــنهج التحلیلـــي الـــذي یبحـــث العالقـــة بـــین الجانـــب السـ ــافي  الباحث تربـــوي الثقــ

  .والجانب األمني للفكر
  :ومن أبرز النتائج التي توصلت إلیها الدراسة 

  . في التأصیل لتحدید اتجاه المجتمع ومقوماته الفكریة اً  بارز اً أن للجامعات دور  . 1
، ولكنــه نین یمكـن أن یـتم سـنها فـي المجتمـعأن األمـن الفكـري لـیس عملیـة بنـاء ألنظمـة وقــوا . 2

  . بشكل مباشر بالثقافة السائدة ونوعیة البدائل الموجودة فیها عملیة ثقافیة مرتبطة
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ــن أهمهـــا أمـــن فكـــري آمـــن فـــي الجامعـــات یـــستند إأن عملیـــة بنـــاء  . 3 ـــى مقومـــات مـ عالقـــة : ل
، وعالقــة طلبــة الجامعــة بأســاتذتهم مجتمــع، وعالقــة الجامعــة بمخرجاتهــاالجامعــة بالثقافــة وال

 .وأنظمة الجامعة 

 :، من أهمها جموعة من التوصیاتوردت الباحثة موقد أ    
أن المزیـد مـن الحریـات والنقـد كمـنهج تربـوي ووفقـا للقـیم الـسیاسیة واالجتماعیـة فـي المجتمــع  . 1

  . أحادیة الثقافة لجامعات یحد من احتكار الحقائق و بین طلبة ا
، لكنه دور مـرتبط بإعـادة إنتـاج أال یكون مكمال لدور المجتمع فقطإن دور الجامعات یجب  . 2

ــین تخصـــصات أكادیمیـــة ال عقـــول االجتماعیـــة مـــن خـــالل إتاحـــة الفـــرص للطلبـــة لالختیـــار بـ
  . مختلفة 

ــــشط . 3 ــــامعي و تكـــــریس األنـ ــــع الجـ ـــي المجتمـ ــددها ة الثقافیـــــة فــ ـــار تعـــ ـــــة األفكــ ـــث نوعی ــ ــــن حی مـ
 .، وفتح الفرصة أمام الطلبة لممارسة دور ثقافي متوافق مع اتجاهاتهم واالتجاهات

 
دور منــاهج المــواد االجتماعیــة ومعلمیهــا فــي  "نــوان بع)2009(  دراســة الحــسین .5

   :"الثانویة في تعزیز األمن الفكريالمرحلة المتوسطة و 
معلمیهـا فـي المرحلـة  المتوسـطة  إلى بیـان دور منـاهج المـواد االجتماعیـة و هدفت الدراسة    

 االجتماعیــة حــول دون قیــام المــواد، وبیــان الــصعوبات التــي تلثانویــة  فــي تعزیــز األمــن الفكــرياو 
التحقق مـن وجـود فـروق إحـصائیة بـین أفـراد ماعیة في تعزیز األمن الفكري، و ومعلم المواد االجت

ــصعوبات فــــي تعزیــــز األمــــن الفكــــري بــــاختالف المرحلــــة  ــا یخــــص األدوار والــ عینــــة الدراســــة فیمــ
  ). الجغرافیا –التاریخ (، والتخصص ) الثانویة–المتوسطة (

ــث المـــــنهج اســـــتخ   و ـــسحي، وقـــــد بلغـــــت العینـــــة دم الباحـــ ـــفي المــ ــا للمـــــواد ) 160(الوصــ معلمـــ
قـد اسـتخدم الباحـث االسـتبانة لجمــع تین المتوسـطة و الثانویـة بالریـاض، و االجتماعیـة فـي المـرحل

  .البیانات
  : أهم نتائج الدراسة ومن 

أن معلمــي المــواد االجتماعیــة فــي المرحلــة المتوســطة والثانویــة یــرون أن دور منــاهج المــواد  . 1
، ویــرون أن دور المعلمــین یــأتي  األمــن الفكــري تــأتي بدرجــة متوســطةجتماعیــة فــي تعزیــزاال

  . بدرجة كبیرة 
: االجتماعیة في تعزیز األمن الفكري ن قیام مناهج المواد أن من الصعوبات التي تحول دو  . 2

عـــدم اشـــتراك متخصـــصي تــي تعـــزز منظومـــة األمـــن الفكــري، و ورش العمـــل اللــة النـــدوات و ق
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، وقلـة األنـشطة التـي تخـدم األفكـار ن بنـاء منـاهج المـواد االجتماعیـةمنـي فـي لجـاالمجال األ
  .التي تعزز منظومة األمن الفكري 

ــــة  . 3 ـــواد االجتماعیــــة بــــاختالف المرحل ــین معلمــــي المـ ـــصائیة بــ ـــة إحـ ـــروق ذات داللـ ـــد فـ ال توجـ
 قیـــام منـــاهج فــي وجهـــة نظـــرهم تجــاه الـــصعوبات التـــي تحــول دون)  الثانویـــة –المتوســطة (

 .معلمیها في تعزیز األمن الفكريالمواد االجتماعیة و 

ال توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة بـــین معلمـــي المـــواد االجتماعیـــة بـــاختالف التخـــصص  . 4
 قیــام منـاهج المــواد فـي وجهــة نظـرهم تجــاه الـصعوبات التــي تحـول دون)  جغرافیــا –تـاریخ (

 .معلمیها في تعزیز األمن الفكرياالجتماعیة و 

  :ات التي أوصى بها الباحث من التوصیو 
  .العمل على إشراك متخصصین في المجال األمني في بناء مناهج المواد االجتماعیة . 2
تــوفیر اإلمكانیــات واألدوات والوســائل التــي مــن شــأنها مــساعدة معلــم المــواد االجتماعیــة فــي . 3

  .القیام بدوره في تعزیز األمن الفكري 
 

ــشهراني .6 ــل دور اإلدارة المدرســیة " ان بعنــو ) 2009( دراســة ال تــصور مقتــرح لتفعی
  :المملكة العربیة السعودیة" الثانویة في تحقیق األمن الفكري 

 إلى تقدیم تصور مقترح لتفعیل دور المدرسة الثانویة في تحقیق األمـن الفكـري، هدفت الدراسة    
ــوء مكونــــات ــي ضــ ــري فــ ــان وظیفــــة المدرســــة الثانویــــة فــــي تحقیــــق األمــــن الفكــ لیمــــي  الموقــــف التعوبیــ

  .دام األسالیب التربویة اإلسالمیةباستخ)  ، اإلدارة المدرسیة األهداف، المنهج، المعلم(
  .اعتمدت الدراسة المنهج الوصفي باستخدام األسلوب االستقرائي   و 

  :  أهم نتائج الدراسة ومن 
  .ة صورها أن األمن الفكري في اإلسالم أساس األمن واالستقرار لجوانب الحیاة بكاف . 1
أن المجتمـع بكـل مؤسـساته تقـع علیـه مـسئولیة األمـن الفكـري لطـالب المرحلـة الثانویـة وذلــك  . 2

  .بإیجاد منظومة تربویة نفسیة متكاملة 
به مــن القــرآن اتبــاع المتــشاالجهــل بالكتـاب والــسنة، و : ن الفكــري أن مـن أســباب اخــتالل األمــ . 3

 .غلو في الدین ، وال، والجهل بمقاصد الشریعةالكریم وترك المحكم

ــن الفكــــري  . 4 ــق األمــ ــ ــا لتحقی ــي یجــــب العنایــــة بهــ ـــى الوســــطیة مــــن أهــــم األمــــور التــ التربیــــة علـ
 .والتحصین من االنحراف والضالل 

 :ومن التوصیات التي خرجت بها الدراسة 
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ـــرامج واألنــــشطة والمحاضــــرات والحــــوارا . 1 ـــف البـ ــة الموجهــــة تتكثیـ ــ ـــرامج اإلعالمی ـــاج البـ نتـ ، وإ
  .  ترسیخ القیم واآلداب اإلسالمیة الصحیحة والمعتدلة للشباب التي تعمل على

  .، وثقافة التسامح التي حث علیها اإلسالم نشر الثقافة الدینیة الوسطیة . 2
، ها منـاط األمـن النفـسي واالجتمـاعي، ذلك ألنلى تحصین الفكر بالعقیدة الصحیحةالعمل ع . 3

 . وما یتبعه من تحقیق األمن الفكري 

 . للوطن عن طریق األنشطة الطالبیة تعمیق مفاهیم االنتماء . 4

، تعمل على التحـصین الفكـري والحـد مـن ة أمنیة من قبل المختصینوضع إستراتیجیة  فكری . 5
 .االنحراف الفكري 

تتفــق الدراســة الحالیــة مــع دراســة الــشهراني مــن حیــث موضــوع األمــن الفكــري، وتنــاول المرحلــة و     
  .الثانویة، ومن حیث استخدام المنهج الوصفي 

ة الحالیة بأن الشهراني یقـدم تـصورا مقترحـا لتفعیـل دور المدرسـة الثانویـة فـي وتختلف عن الدراس    
، بینمــا )األهــداف، المــنهج، المعلــم، اإلدارة المدرســیة(تحقیــق األمــن الفكــري بمــا یــشمله مــن مكونــات

ــري، وا ــة علــــى دور اإلدارة المدرســــیة فــــي تعزیــــز األمــــن الفكــ ــة الحالیــ قترحــــت ســــبًال اقتــــصرت الدراســ
  .لتفعیله

وقد تشكلت عینة الدراسة الحالیة من مدیري المدارس ونوابهم، بینمـا لـم تـستخدم دراسـة الـشهراني     
  .أیة عینة 

  
األمــن الفكــري ودوره فــي مواجهــة ظــاهرة " بعنــوان ) 2009(  دراســة  عبــد العزیــز .7

   :"التطرف في المجتمعات اإلسالمیة 
عــرف علــى مفهــوم األمــن عامــة واألمــن الفكــري خاصــة، والتعــرف علــى   الت إلــىهــدفت الدراســة   

  .  على العالقة بین األمن الفكري وظاهرة التطرفالتعرفمفهوم التطرف وموقف اإلسالم منه، و 
  .قد جمعت بین الوصف والتحلیل واالستنباط لباحثة المنهج الوصفي التحلیلي و استخدمت او

  : من نتائج الدراسة 
ــة األمـــــ . 1 ــات التــــي تحتـــــاج أن دراســ ــن أبـــــرز الدراســـ ـــري وقیمــــه والتأكیـــــد علیـــــه مــ ــا ن الفكــ إلیهـــ

  . ، وتحقیق األمن الفكري في واقع األمة اإلسالمیة الیوم المجتمعات اإلسالمیة الیوم
شــ . 2 اعته بــین أفــراد المجتمعــات أن غــرس األمــن الفكــري مطلــب شــرعي یجــب الحفــاظ علیــه وإ

  .اإلسالمیة خاصة عامة و 
ــسات التعلیمیــــة لتنــــشئة االجتماعیـــة خاصــــة األســـرة و  وكــــاالت اوجـــوب التركیــــز علـــى . 3 المؤســ

 . ، واألمن الفكري خاصة اإلعالم في غرس مفهوم األمن عامةووسائل 
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: " سان، وصوال به إلـى األمـن الكامـل، قـال اهللا تعـالى ضرورة إشباع الحاجات الرئیسة لإلن . 4
 .)4:قریش( "  . / 0 1 2 3 4

 : منها قد أوصت الباحثة بتوصیات و 
ضــرورة التركیــز علــى األمــن الفكــري فــي التعامــل مــع أفــراد المجتمــع مــن أجــل إفــشاء الــسالم . 1

  .والطمأنینة 
  . برامج في تعزیز سلوكیات األمن الفكري عقد دورات و . 2
عقـــد بـــرامج توعیـــة تهـــدف إلـــى نـــشر قـــیم باالجتماعیـــة واإلســـالمیة قیــام المؤســـسات التربویـــة و . 3

  .سلوكا وانفعاال ، وتمثله عقال و أفراد المجتمعاألمن الفكري بین 
 

  :"ت التربیة اإلسالمیةاألمن الفكري في مقررا" بعنوان ) 2009(دراسة العتیبي .  8
لثانویـة  إلـى التعـرف علـى مـدى احتـواء مقـررات التربیـة اإلسـالمیة فـي المرحلـة اهدفت الدراسة    

مـدى ألمن الفكري المعاصـرة، و دي لتحدیات ا، ومدى إسهامها في التصعلى مضامین األمن الفكري
  .ممارسة معلمي المرحلة الثانویة لدورهم في إبراز مضامین األمن الفكري 

 اإلســالمیة قــد كانــت العینــة مــن مقــررات التربیــةم الباحــث المــنهج الوصــفي التحلیلــي، و اســتخد    و
  . ة بمدینة مكة المكرمةمن معلمي التربیة اإلسالمیة بالمرحلة الثانویللمرحلة الثانویة، و 

  :أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة 
ــة الثانویــة علــى مــضامین األمــن الفكــري  . 1 كــان احتــواء مقــررات التربیــة اإلســالمیة فــي المرحل

  .في أكثر المحاوربدرجة كبیرة 
كـــان إســـهام مقـــررات التربیـــة اإلســـالمیة فـــي المرحلـــة الثانویـــة فـــي التـــصدي لتحـــدیات األمـــن  . 2

 .  المعاصرة بدرجة متوسطة الفكري

تعزیزهـا لـدى  فـي إبـراز مـضامین األمـن الفكـري و كان قیـام معلمـي التربیـة اإلسـالمیة بـدورهم . 3
 .الطالب بمدینة مكة المكرمة بدرجة متوسطة 

    :  أهم توصیات الدراسة 
  .تعمیق االنتماء الدیني في نفوس الطالبهتمام بتقویة الوازع الدیني، و اال . 1
 .توى مقررات التربیة اإلسالمیة بمضامین األمن الفكري  محإثراءضرورة  . 2

عقــد لقــاءات مــستمرة لتثقیــف معلمــي التربیــة اإلســالمیة فــي المرحلــة الثانویــة بأهمیــة األمــن  . 3
 .الفكري وكیفیة تعزیز مضامینه لدى الطالب 
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دور المناهج التعلیمیـة فـي إرسـاء األمـن الفكـري " بعنوان ) 2009 ( دراسة كافي . 9
   :" –ر التوحید نموذجا مقر  –

التعــرف علــى دور المنــاهج ، و م األمــن الفكــري ومدلولــه بدقــة إلــى تحدیــد مفهــو هــدفت الدراســة    
، وبیــان دور   فــي المرحلــة الثانویــة بالــسعودیة فــي إرســاء األمــن الفكــري-مقــرر التوحیــد -التعلیمیــة 

  .العقیدة الصحیحة في تعزیز األمن الفكري 
ق من نطــاضــ، وقــد اســتخدم أســلوب تحلیــل المحتــوى الــذي یقــع نهج الوصــفيســلك الباحــث المــو    

، أمـا  مقرر التوحید بالمرحلة الثانویة الدراسة من جمیع موضوعاتالمنهج الوصفي، وقد تألفت عینة
  .أداة الدراسة فكانت بطاقة تحلیل المحتوى لمعرفة مدى تضمن المقرر لمفاهیم األمن الفكري

  :ة ومن أبرز نتائج الدراس
، واشـتماله علـى الكثیـر نهج التوحید في المرحلة الثانویـةوسطیة التناول وسالمة الطرح في م . 1

  .من القضایا العقدیة المعاصرة 
دراج قضایا أخرى تدعم المنهج و حاجة المنهج إل . 2 تخـدم األمـن الفكـري لـدى ى إعادة النظر وإ

 .الطالب 

 .له لیكون قادرا على التفاعل مع المقررتأهی یكفي فال بد من إعداد المعلم و المنهج وحده ال . 3

  : ومن أهم توصیات الدراسة 
قدیـة المعاصـرة الـدعاة فـي تنـاول بعـض القـضایا الععلى االستفادة مـن كبـار العلمـاء و الحث  . 1

  . ذات الصلة بالمنهج
      وجهـات نظـرهم فـي الطـالب لمعرفـةلدراسات المیدانیـة مـع المدرسـین و أهمیة تعمیق البحث با .2

  .كیفیة تقدیم المادة العلمیةو وى المنهج محت
  

أســـالیب إدارة المدرســة الثانویــة لوقایـــة " بعنــوان ) 2008( دراســة المطیــري .10
الطالب من االنحراف الفكري مـن وجهـة نظـر اإلداریـین ومعلمـي ومـشرفي التربیـة 

  " :  اإلسالمیة بالمدارس الثانویة بمدینة الطائف 
لفكــري لــدى طــالب  الوقــوف علــى األســباب المؤدیــة إلــى االنحــراف ا إلــى الدراســةههــدفت هــذ       

ف أســالیب إدارة المدرســة الثانویــة فــي وقایــة الطــالب مــن االالمرحلــة الثانویــة ، نحــراف الفكــري، وتعــرّ
، ومعرفة عالقة درجة الممارسة بدرجـة األهمیـة ألسـالیب وقایـة طـالب المرحلـة أهمیة تلك األسالیبو 

، وتوضـیح ترتیــب أسـالیب الوقایــة تبعـا ألكثرهــا أهمیـة مــن وجهـة نظــر ف الفكــريالثانویـة مــن االنحـرا
  .مجتمع الدراسة 

  .المنهج الوصفي وقام الباحث باستخدام 
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  :أهم نتائج الدراسة ومن 
إن مفهــوم االنحــراف الفكــري الــذي تبنتــه الدراســة هــو أفكــار أو اتجاهــات أو تــصورات ذهنیــة  . 1

  .جتمع مما یهدد حیاة المجتمع ویربكها تخالف المعاییر التي یقررها الم
ــري هـــي  . 2 ــة الطـــالب مـــن االنحـــراف الفكـ ـــة لوقایـ ــة الثانوی ــي المدرسـ األســـالیب التـــي تمـــارس فـ

  . أسالیب تربویة وثقافیة واقتصادیة واجتماعیة وفكریة 
ــة ممارســـة األســـالیب المـــستخدمة فـــي المدرســـة  . 3 توجـــد فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة بـــین درجـ

لطلبة من االنحـراف الفكـري ودرجـة أهمیتهـا مـن وجهـة نظـر مجتمـع الدراسـة الثانویة لوقایة ا
 .لصالح درجة األهمیة 

یوجــد فــروق ذات داللــة إحــصائیة بــین متوســطات اســتجابات فئــات العینــة فــي تحدیــد درجــة  . 4
األســباب المؤدیــة لالنحــراف الفكــري لطــالب المرحلــة الثانویــة تعــزى الخــتالف نــوع الوظیفــة 

 .وسنوات الخدمة

  : وقد خرج الباحث بتوصیات من أبرزها 
صــیاغة الخطــط التــي تعــالج االنحــراف الفكــري مــن قبــل اإلدارات التربویــة والمدرســیة وتحدیــد . 1

  .اإلجراءات الالزمة لذلك 
ــن . 2 ضـــرورة التعــــاون المـــستمر بــــین المؤســـسة التربویــــة واألســــرة فـــي الحفــــاظ علـــى الناشــــئة مــ

  .المؤثرات الفكریة الدخیلة 
بــاع أســالیب الحــوار واإلقنــاع الهــادئ واالحتــرام فــي التعامــل مــع الطلبــة وتحــسس مــشكالت ات. 3

  .الطلبة والعمل على حلها في إطار من الودیة والثقة 
ــیة والمرحلـــة وتتفـــق    ــة المطیـــري فـــي تنـــاول واجبـــات اإلدارة المدرسـ  الدراســـة الحالیـــة مـــع دراسـ

  .طار النظري وتناول جانب االنحراف الفكري في اإلالثانویة،
   وتتفق معها من حیث المـنهج، حیـث اسـتخدمت كلتـا الدراسـتان الـنهج الوصـفي، واتفقـت معهـا 
في بعض النتائج العامـة مثـل أن للمدرسـة دورا فـي تحقیـق األمـن الفكـري والوقایـة مـن االنحـراف 

  .الفكري
علـى تعزیـز األمـن  دراسة المطیري عن الدراسة الحالیة في أن الدراسـة الحالیـة ركـزت  وتختلف 

  .الفكري، بینما ركزت دراسة المطیري على دراسة االنحراف الفكري ومسبباته وكیفیة الوقایة منه
وقــد تناولـــت دراســة المطیـــري أســـالیب الوقایــة مـــن االنحــراف الفكـــري مـــن وجهــة نظـــر اإلداریـــین 

ــضا ء اإلدارة ومعلمــــي ومــــشرفي التربیــــة اإلســــالمیة ، بینمــــا اقتــــصرت الدراســــة الحالیــــة علــــى أعــ
  .المدرسیة فقط 

  



83 

دور اإلدارة المدرسـیة فــي ترســیخ القــیم " بعنــوان ) 2008 (   دراسـة ســناري .11
 " :المجتمعیة للوقایة من االنحراف الفكري 

ــة      ــن هـــدفت الدراسـ ــة للوقایـــة مـ ــیم المجتمعیـ  إلـــى بیـــان دور اإلدارة المدرســـیة فـــي ترســـیخ القـ
، والتعـرف علـى بابهرف على ماهیة االنحراف الفكـري وأسـ، كما هدفت إلى التعالفكرياالنحراف 

  . ، وأسالیب إكسابها للطالب ة التي تعمل المدرسة على ترسیخهاالقیم المجتمعی
استخدمت الباحثة المنهج الوصفي المـسحي باعتبـاره األسـلوب المناسـب للدراسـة ، وقـد      وقد 

ــت عینــــة الدراســــة مــــن  ــدیر، وكیــــل، مرشــــد طالبــــي(ویین فــــردا مــــن القــــادة التربــــ) 426(تكونــ ) مــ
  .قد استخدمت الباحثة االستبانة كأداة لجمع البیانات و ومعلمین،

  :أهم نتائج الدراسة ومن 
  .إن ماهیة االنحراف الفكري واضحة تمام الوضوح لدى مجتمع الدراسة  . 1
 ن بــین األســرةغیـاب التعــاو : اتفـاق مجتمــع الدراســة علــى أن أبـرز أســباب االنحــراف الفكــري  . 2

غیـــاب االجتمـــاعي و ، والتفكـــك الـــصحبة الـــسیئة، و شـــكاله، التفكـــك األســـري بكافـــة أوالمدرســـة
  .، واإلعالم بكافة وسائله المسئولیة تجاه المجتمع

لـــى ترســیخها فــي المـــدارس إجمــاع مجتمــع الدراســـة علــى تطبیــق القـــیم المجتمعیــة والعمــل ع . 3
 للمجتمـع اإلسـالمي، والهویـة، والثقافـة اهللا واالنتمـاءاإلیمـان بـ: ، ومن أهـم هـذه القـیم الثانویة

 . ، والتسامح ، والوسطیة، والحوارالعمل،  و العربیة، واالبتكار، واإلبداع

ــة إحــــصائیة عنــــد مــــستوى  . 4 ــروق ذات داللــ ــد فــ ــع) 0.05(توجــ ــا بــــین آراء مجتمــ  الدراســــة  تبعــ
 .، وكانت لصالح القادة التربویین الختالف الوظیفة

 : أهمها وقد أوصت الباحثة بتوصیات من
  .تعزیز دور مجالس اآلباء بالمتابعة المستمرة  طول العام من قبل إدارة المدرسة . 1
إعطاء دور أكبر للمرشد الطالبي في المدرسة بحیث ال یقتصر دوره على تسجیل ما یحدث . 2

  .من مخالفات داخل المدرسة بل یتعداه إلى التعرف على الظروف األسریة  للطالب 
إلصالح الـوطني المبذولـة للتوصـل إلـى تـوازن اجتمـاعي وتعزیـز دور مؤسـسات دعم جهود ا. 3

  . المجتمع في التصدي للظروف التي تعزز العنف 
ضرورة مشاركة وسائل اإلعالم  المختلفة في تبصیر الطالب بمشكلة االنحراف الفكري عن . 4

ســـتیراد بـــرامج طریــق إنتـــاج بـــرامج هادفـــة ومدروســـة توضـــع فــي قالـــب مـــشوق ، والتخفیـــف مـــن ا
  .الجریمة
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دور المدرســة الثانویــة فــي تعزیــز األمــن " بعنــوان ) 2008(  دراســة قــضیب .12
  ":الفكري لدى طالبها من وجهة نظر المعلمین في مدینة الریاض 

ـــدى       هـــدفت الدراســـة ـــز األمـــن الفكـــري ل ـــة فـــي تعزی  إلـــى الكـــشف عـــن دور المدرســـة الثانوی
  . في مدینة الریاض طالبها من وجهة نظر المعلمین 

، وقـد هـاوتحلیلالتحلیلي حیث قام بجمع البیانـات اتبع الباحث في دراسته المنهج الوصفي       و 
  .معلما من معلمي التربیة اإلسالمیة ) 525(تكونت عینة الدراسة من 

  . استخدم الباحث االستبانة وتكونت من مقیاس خماسي في أربعة محاور :أداة الدراسة 
  :أهم نتائج الدراسة من     و 

اتبـاع : من العوامل التي توضح مدى قیام األنظمة المدرسیة بدورها فـي تعزیـز األمـن الفكـري  . 1
، مدرسة نحو تنشئة المدرسة إسالمیااتجاه الو المدرسة سیاسة واضحة في سیر الطالب تعلیمیا 

  . واالهتمام بمراقبة السلوك المنحرف 
ربــط فكــري بتــشجیع الطلبــة علــى الــتعلم الــذاتي مــن خــالل أن المعلــم یــسهم فــي تعزیــز األمــن ال . 2

، وتـــوفیر الفـــرص للطلبــة لمناقـــشة المـــشكالت التــي تحـــث فـــي الــدرس بأفكـــار الـــدین اإلســالمي
  . المجتمع 

، خالل تأصیلها لروح التمسك بالدینأن المقررات المدرسیة تسهم في تعزیز األمن الفكري من  . 3
 . المجتمع والحث على تقویة الروابط بین أفراد 

: مـن الـصعوبات التـي تحـول دون قیـام المدرسـة بــدورها فـي تعزیـز األمـن الفكـري لـدى الطلبــة  . 4
عدم استخدام األسالیب العلمیة الحدیثة في معالجة االنحرافات الفكریة للطالب، وقلة األنشطة 

علــق ، وعــدم وجــود دورات للمعلمــین تت تــسهم فــي تفریــغ طاقــات الطلبــةالــصفیة والالصــفیة التــي
 . باألمن الفكري 

  : توصیات الدراسة    وكان من 
  . إثراء وزیادة وتنویع األنظمة المدرسیة التي ترفع درجة االهتمام باألمن الفكري  . 1

اص في تنمیة األمن الفكري للطالـب، وتحـصینه تشجیع التعاون بین المدرسة والجهات ذات االختص
 .، وزیادة حبه للوطن دینیا وثقافیا

  : حث بتوصیات من أهمها أوصى البا . 2
 .ضرورة العمل على إزالة الصعوبات التي تحول دون تحقیق األمن الفكري للطالب .3

 األمــن الفكــري والمرحلــة وتتفــق دراســة قــضیب مــع الدراســة الحالیــة فــي تنــاول موضــوع تعزیــز   
داة ، كمــا تتفــق معهــا فــي المــنهج حیــث اعتمــدت الدراســتان المــنهج الوصــفي وكــذلك فــي أالثانویــة

  .العینة وهي االستبانة 
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ــة قـــضیب فـــي أن دراســـة قـــضیب تناولـــت دور المدرســـة     ــة الحالیـــة عـــن دراسـ وتختلـــف الدراسـ
، وقــد تكونــت عینــة رة المدرســیة، بینمــا تناولــت الدراســة الحالیــة دور اإلداوناتهــاالثانویــة بكــل مك

الحالیـــة مـــن مـــدیري ، بینمـــا تكونـــت عینـــة الدراســـة قـــضیب مـــن معلمـــي التربیـــة اإلســـالمیةدراســـة 
  .المدارس ونوابهم 

ین آراء المعلمــین وقــد توصــلت دراســة قــضیب إلــى عــدم وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائیة بــ   
 ،عـــزى إلـــى المؤهـــل العلمـــي، بینمـــا كانـــت هنـــاك فـــروق ذات داللـــة إحـــصائیة تتعـــزى إلـــى العمـــر

اء المـدیرین ونـوابهم توصلت الدراسـة الحالیـة إلـى عـدم وجـود فـروق ذات داللـة إحـصائیة فـي آر و 
  .، بینما توجد فروق ذات داللة إحصائیة تعزى إلى سنوات الخدمة  العلميتعزى إلى المؤهل

  
إسهام اإلعالم التربـوي فـي تحقیـق األمـن " بعنوان ) 2007(  دراسة الحارثي .13

  " :الفكري لدى طالب المرحلة الثانویة 
م التربــوي فــي تحقیــق األمــن الفكــري لــدى  إلــى بیــان درجــة إســهام اإلعــال     هــدفت الدراســة

ــة الثانویــة مــن وجهــة نظــر مــدیري ووكــالء المــدارس والمــشرفین التربــویین وكــذلك  طــالب المرحل
  .التعرف على أهمیة إسهام اإلعالم التربوي في تحقیق األمن الفكري  

، وقــد ةلــى معرفــة الواقــع لجوانــب الدراســالمــنهج الوصــفي الــذي یــساعد ع     واســتخدم الباحــث 
مــن ) 152(، وعینــة قــدرها  مــن جمیــع مــدیري المــدارس الثانویــة، والــوكالءتكونــت عینــة الدراســة
  .  وقد استخدم الباحث االستبانة كأداة للدراسة ،مدینة مكة المكرمةالمشرفین التربویین ب

  :ومن أهم النتائج التي توصلت إلیها الدراسة     
ق األمـن الفكـري لـدى طـالب المرحلـة الثانویـة كانـت أن درجة ممارسة اإلعالم التربوي لتحقی . 1

  . أي بدرجة متوسطة2.65
أن درجـة الموافقـة علــى درجـة أهمیـة اإلعــالم التربـوي فــي تحقیـق األمـن الفكــري لـدى طــالب  . 2

  . أي بدرجة عالیة جدا 4.55المرحلة الثانویة كانت 
ــصائیة عنــــد مـــستوى الداللــــة  . 3 ــود فــــروق ذات داللــــة إحــ ــسبة ) 0.05(وجـ لدرجــــة ممارســــة بالنــ

، ین المـــشرفین التربـــویین والمـــدیریناإلعـــالم التربـــوي لتحقیـــق األمـــن الفكـــري تعـــزى للمهنـــة بـــ
 .وكانت الفروق لصالح المدیرین 

بالنـسبة لدرجـة ممارسـة ) 0.05(عدم وجود فـروق ذات داللـة إحـصائیة عنـد مـستوى الداللـة  . 4
،  أو نــوع اإلعــداد،لمؤهــل العلمـيي لــدى الطلبـة تعــزى لاإلعـالم التربــوي لتحقیــق األمـن الفكــر 

 .، أو الدورات التدریبیة التربویة ةأو سنوات الخدم
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  :ومن توصیات الدراسة    
  .تعوید الطالب على أسلوب الحوار والمناقشة في حل الخالفات . 1
  .التعاون مع رجال األمن في نشر الثقافة األمنیة لدى الطالب من خالل األنشطة المدرسیة. 2
  .ء برامج إعالمیة مدرسیة لمواجهة األفكار المنحرفة بنا. 3
 
  " :مفهوم األمن الفكري و تطبیقاته التربویة " بعنوان ) 2006 (  دراسة نور .14

بــراز دور التربیــة هــدفت هــذه الدراســة       إلــى توضــیح مفهــوم األمــن الفكــري و أهمیتــه ومزایــاه ، وإ
  . ر المؤسسات التربویة في تعزیز األمن الفكري ، وبیان دو المیة في تعزیز األمن الفكرياإلس

اســـتخدمت الباحثـــة المـــنهج الوصـــفي وتحلیـــل النـــصوص واســـتنباط التطبیقـــات التـــي تـــسهم فـــي      و 
  .تعزیز األمن الفكري

  : أهم النتائج ومن 
أن األمــن بجمیــع أنواعــه واألمــن الفكــري خاصــة مــن المطالــب األساســیة التــي جــاء اإلســالم  . 1

  . المجتمعات اإلنسانیة لتحقیقها في 
أن للمؤســسات التربویــة دورا هامــا ینبغـــي أن تؤدیــه لكــي تعــزز األمـــن الفكــري لــدى الناشـــئة  . 2

 . على مختلف مستویاتهم 

أن فقدان الناشئة لألمن الفكري یولد التبعیة ، والصراع االجتماعي الـذي یقـسم المجتمـع إلـى  . 3
 وتشرذم وتمزیق للكیانات الـسیاسیة والبنـى ،ة تقود في النهایة إلى أعمال عنفتیارات متناحر 
 .االجتماعیة 

  :ومن توصیات الدراسة 
  .االهتمام بالعقیدة اإلسالمیة وتنمیتها في نفوس الناشئة حتى یتحقق األمن الفكري لدیهم . 1
االهتمــام بالجانــب التطبیقــي لألمــن فــي حیــاة التالمیــذ وتــوجیههم إلــى إدراك أهمیــة األمــن فــي .2

  .امة والخاصة حیاتهم الع
عالمیــة واجتماعیــة وأمنیــة فــي تحقیــق .3 ـتخدام كــل الوســائل المتاحــة مــن مؤســسات تربویــة وإ اسـ

  .األمن الفكري 
 

دور اإلدارات المدرســیة فــي تعزیــز األمــن " بعنــوان ) 2006 (  دراســة الــسلیمان .15
   :"الفكري لدى الطالب 

  .ي تعزیز األمن الفكري للطالب  إلى بیان دور اإلدارات المدرسیة فهدفت الدراسة    
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،  بالمراحـل الدراسـیة الـثالثمـدیر ووكیـل) 400(، وقد بلغت العینة واستخدم الباحث المنهج الوصفي
  .وقد اعتمد الباحث على االستبانة لجمع البیانات الالزمة

  : وفیما یلي أبرز النتائج التي توصلت إلیها الدراسة 
  .ة أن الحاجة إلى تعزیز األمن الفكري للطالب كبیرة یرى مدیرو المدارس بنسبة مرتفع. 1
  .أن إدارات المدارس لدیها إلمام كبیر باألسالیب واإلجراءات المتبعة في تعزیز األمن الفكري.2
أن إدارات المدارس في المراحل الثالث تقـوم بـدور كبیـر لتفعیـل دور المعلـم فـي تعزیـز األمـن .3

  .الفكري لدى الطالب 
 المدارس في المراحل الثالث تـستخدم أسـالیب تربویـة متعـددة لتعزیـز األمـن الفكـري أن إدارات.4

ــدا التنـــسیق مـــع الجهـــات المختـــصة لمعالجـــة  ـــة المدرســـیة بمـــستوى عـــال إجمـــاال مـــا عـ فـــي البیئ
  . الحاالت المستعصیة 

   :ومن توصیات الدراسة 
  .التعرف على توجهات الطالب الفكریة في وقت مبكر . 1
، واألمـــن تــدعم األمــن بوجـــه عــام اإلدارات المدرســیة بتقـــدیم أنــشطة وبــرامج مختلفـــة أن تقــوم. 2

  .الفكري بوجه خاص 
ــة، ووضــــع خطــــط وتــــصورات . 3 ــاح الفعــــال بــــین اإلدارات المدرســــیة والمؤســــسات التربویــ االنفتــ

  . مشتركة لتعزیز األمن الفكري
األمــن الفكــري ، كمــا تتفــق فــي وتتفـق دراســة الــسلیمان مــع الدراســة الحالیــة فــي تنــاول موضــوع   

عینــة الدراســة حیــث كانــت عینــة مــن مــدیري المــدارس ، كمــا تتفــق فــي اســتخدام االســتبانة كــأداة 
  .للدراسة 

  .وتتفق الدراستان في نتیجة أن المدیرین یؤدون أدوارهم في تعزیز األمن الفكري بدرجة عالیة   
ارس الثانویــة ، بینمــا تتنــاول عینــة دراســة غیــر أن الدراســة الحالیــة تتنــاول عینــة مــن مــدیري المــد

  .السلیمان مدیري المدارس الثانویة والمتوسطة واالبتدائیة 
  وقـد تناولـت الدراسـة الحالیـة سـبل تفعیــل دور اإلدارة المدرسـیة ، بینمـا تناولـت دراسـة الــسلیمان 

  .المعوقات التي تقف أمام تفعیل دور اإلدارة المدرسیة 
الحالیـــة وجـــود اختالفـــات ذات داللـــة إحـــصائیة لدرجـــة ممارســـة مـــدیري   وقـــد فحـــصت الدراســـة 

المــدارس الثانویــة لــدورهم فــي تعزیــز األمــن الفكــري تعــزى للمؤهــل العلمــي ، والنــوع ، والمدیریــة ، 
ـــة إحـــصائیة فـــي  وســـنوات الخدمـــة ، بینمـــا فحـــصت دراســـة الـــسلیمان وجـــود اختالفـــات ذات دالل

  .عیل العالقة بین المدرسة ومؤسسات المجتمع المحلي اتجاهات أفراد الدراسة حول طرق تف
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دور وكـالء اإلدارة المدرسـیة فـي تحقیـق األمـن " بعنـوان ) 2006( دراسة خریـف .16

 " :الفكري لدى الطالب 
 إلى تحدید دور وكالء اإلدارة المدرسیة في تحقیق األمـن الفكـري لـدى الطـالب هدفت الدراسة       

  . دارس التعلیم العام بمدینة الریاض بالمرحلة الثانویة بم
، وقـد اشـتملت األنـسب لتحقیـق أهـداف هـذه الدراسـةاستخدم الباحـث المـنهج الوصـفي إذ إنـه       و

، وقــد )315(رس الحكومیــة والبــالغ عــددهم العینــة علــى جمیــع وكــالء المــدارس الثانویــة للبنــین بالمــدا
  .استخدم الباحث االستبانة للحصول على البیانات

  : أهم نتائج هذه الدراسة و       
  . فقط من أفراد العینة % 54أن هناك مفهوما واضحا لألمن الفكري عند  . 1
ــز األمــــ . 2 ــرامج تعزیــ ــالب أهمیــــة حــــضور نــــدوات وبــ ، وأن %)72بنــــسبة (ن الفكــــري لــــدى الطــ

لفكریــة للـدورات التدریبیــة التــي یلتحــق بهــا وكیــل المدرسـة دورا كبیــرا فــي مواجهــة المــشكالت ا
  %) .73(، حیث جاءت بنسبة الطالبلدى 

ــضبطة بنــــسبة  . 3 ــدود منــ ــة فــــي طــــرح وجهــــات النظــــر بحــ ، %) 92(أهمیــــة تــــرك مجــــال للحریــ
 . والتحذیر من فرض اآلراء والحجر على اآلخرین 

 . على أهمیة تعزیز أسالیب الحوار واإلقناع واحترام الرأي % )96(الموافقة  بنسبة  . 4

  :وقد أوصى الباحث بتوصیات من أهمها 
عقــد دورات تدریبیــة متعلقــة بــاألمن المدرســي لمنــسوبي اإلدارة المدرســیة لمواكبــة المــشكالت . 1

  . الفكریة المعاصرة
عقـد دورات تدریبیــة متخصـصة فــي اإلدارة المدرسـیة لمنــسوبي اإلدارة المدرسـیة بــشكل دوري . 2

  . إلطالعهم على الجدید في اإلدارة المدرسیة 
ل المفــاهیم الجدیـــدة ربیــة اإلســـالمیة وقــیم الــدین اإلســـالمي فــي تأصــیاالنطــالق مــن ركــائز الت. 3

  . وجعلها المعیار األول في ضبط المتغیرات الفكریة الدخیلة على المجتمع لدى الطالب 
، وذلـك علمي مخطـط لـهوضع مقررات تعزز التربیة األمنیة في مقررات ذات عالقة وبشكل . 4

  . لرفع الوعي األمني لدى الطالب 
ضرورة منح مدیري المدارس الصالحیات الكافیة لتمكیـنهم مـن مواجهـة المـشكالت المدرسـیة . 5

  . وفي ظل حمایة نظامیة بعیدة عن االرتجال والعشوائیة 
تاحة الفرصة لل. 6   .نقد والحوار واإلقناع والمشاركةتشجیع األنشطة الالصفیة في المدارس وإ
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  :" األسرة في تدعیم األمن الفكري وظیفة" بعنوان ) 2004 (  دراسة الجحني .17

  :هدفت هذه الدراسة إلى    
، والتعـرف علـى أهمیـة األسـرة الجتماعیة في تعزیز األمن الفكـريالتعرف على دور التنشئة ا. 1

، والتعــرف علــى وظیفــة األســرة فــي تــدعیم تحــصین مــن االنحرافــات الفكریــةباعتبارهــا محــضن ال
، والبعــــد عــــن مخــــاطر ادئ األساســــیة فــــي التربیــــة الــــسلیمةلمبــــاألمــــن الفكــــري، والتعــــرف علــــى ا

  .االنحراف الفكري 
  . استخدم الباحث  المنهج الوصفي والتحلیلي و

  : ومن أهم النتائج التي توصل إلیها الباحث 
، ة التـي تمـارس علـیهم مـن قبـل أسـرهمأن شخصیة الشباب تتشكل من خالل أسالیب المعامل. 1

  . وم بوظیفة بالغة األهمیة في تعزیز األمن الفكري أو اضطرابه مما یعني أن األسرة تق
العالقــة الــسائدة بــین المــراهقین علــى وجــه الخــصوص والوالــدین تعــاني مأزقــا ســببه األساســي . 2

  .جهل الكثیر من اآلباء واألمهات بمسئولیاتهم نحو وقایة األبناء من االنحراف 
  . نحراف الفكري والزیغ والضالل أن التربیة المنزلیة سد منیع أمام اال. 3

   :وقد أوصى الباحث بما یلي
ـــرام. 1 نتـــاج البـــرامج اإلعالمیــــة التـــي تهــــتم ج واألنــــشطة والمحاضـــرات والحــــواراتتكثیـــف الب ، وإ

  .بترسیخ القیم واآلداب اإلعالمیة المعتدلة 
  .نشر ثقافة التسامح التي حث علیها الدین اإلسالمي وثقافة الوسطیة . 2
، والتركیـز علـى األهـداف ة اإلسـالم، واالنفتـاح علـى اآلخـرر المقررات بما یحقق وسطیتطوی. 3

  .األمنیة 
  

فكــــري فــــي مواجهــــة المــــؤثرات األمــــن ال" بعنــــوان ) 2001( دراســــة الحیــــدر .18
  :"الفكریة

  :هدفت الدراسة إلى
ســالمیة ت الــشریعة اإل، وحرمــ األمــمإیــضاح أن الفكــر والحریــة الفكریــة تكفلــت بهمــا دســاتیر. 1

  .المساس بهما
یحـرف مـساره إیضاح ماهیـة األمـن الفكـري وأهمیتـه فـي التـصدي لكـل مـا یـؤثر علـى الفكـر و . 2

  .عن الصواب
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  .إیضاح إسهام أجهزة األمن في تحقیق األمن الفكري . 3
مـــن علـــى مـــستوى األفـــراد إبـــراز أهمیـــة وســـائل اإلعـــالم فـــي توجیـــه الـــرأي العـــام واســـتقرار األ. 4

  .والجماعات
الرصـــد ، وقـــد اقتـــصرت الدراســـة علـــى والمـــنهج االســـتنباطياســـتخدم الباحـــث المـــنهج الوصـــفي و 

  .التاریخي للمؤثرات الفكریة
  : وتوصلت الدراسة إلى 

  .اآلمنة على مستوى الفرد والمجتمعأن األمن الفكري یعد ضرورة من ضرورات الحیاة . 1
   ، وتحقق أهداف محددةوفق استراتیجیات و أن التیارات المعادیة لثقافة األمة وفكرها تعمل . 2

  .أهدافها عبر العدید من الوسائط والمؤثرات     
  .أن تحقیق األمن الفكري یحقق تلقائیا جمیع مقاصد األمن بمفهومه الشامل . 3
أن المؤسسات التعلیمیة تتولى دورا كبیـرا فـي مراجعـة وصـیاغة الفكـر األصـیل لألمـة وتنقیتـه . 4

  .الدخیلة والمنحرفة من االتجاهات 
  : وقد خرج الباحث بالتوصیات التالیة 

  .العمل على تحصین الفكر بالعقیدة الصحیحة النابعة من الكتاب والسنة . 1
  .تربیة الناشئة على حریة الفكر وعدم القسر والضغط علیهم حتى ال یؤدي إلى جمود فكرهم. 2
ل علـى نـشر الفـضیلة والتمـسك بـاألخالق  التـي تعمـتإعداد المطبوعـات والنـشرات والتـسجیال. 3

  .الحمیدة  ودحض األكاذیب واالفتراءات التي تحاك ضد اإلسالم 
  

دور مــدیري المدرســة الثانویــة فــي تحقیــق " بعنــوان ) 1996(دراســة آل ربحــان . 19
 " :األمن الوقائي من داخل المدرسة 

س الثانویــة فــي تحقیــق األمــن  تعــرف الــدور الــذي یقــوم بــه مــدیرو المــدار هــدفت الدراســة إلــى    
ا فـي مـدى تحقیــق الوقائي، والتعرف على الفروق بـین المـدیرین المـؤهلین إداریـا وغیـر المـؤهلین إداریـ

، وتعرف حجم التعاون بین المدیرین والمدرسین والموظفین بالمدرسة في تحقیق األمن األمـن الوقـائي
ذها اإلدارة المدرســیة لتحقیــق األمــن الوقــائي، الوقــائي، والكــشف عــن الوســائل واإلجــراءات التــي تتخــ
  . والكشف عن معوقات تحقیق األمن الوقائي بالمدرسة 

، وقــام باختیــار عینــة مــع الحقــائق حــول الموضــوع وتحلیلهــااســتخدم الباحــث المــنهج الوصــفي لج    و 
 رین، والثانیـة، وقد أعد الباحث ثالث استبانات إحداها للمدیمدرسة) 46(رس الثانویة بلغت من المدا
  . ، والثالثة للموظفین بالمدارس للمعلمین
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ـــة خاصـــة د الباحـــث اســـتبانة خاصـــة بالمـــدیرین، واســـتبانة خاصـــة بالمدرســـینأعـــ    و  ، واســـتبانة ثالث
  . باإلداریین والموظفین بالمدارس 

   :أهم نتائج الدراسةومن 
  .یواجه المدیر غیر المؤهل صعوبة أكثر في مواجهة المشاكل  . 1
تعاون بین إدارة المدرسـة والمدرسـین والعمـل بـروح الفریـق لتحقیـق األمـن الوقـائي لـدى وجود  . 2

  . الطالب 
یهتم مدیرو المدارس بالسلوك العام للمدرسة لتحقیق األمن الوقائي، أمـا المدرسـون فیؤكـدون  . 3

ـــع المــــسؤولیة  ـــك بتوزیـ ــن الوقــــائي یتحقــــق بــــالتحرك الــــدائم واالحتــــواء والمعالجــــة وذلـ أن األمــ
 . هتمام بالعالقات اإلنسانیة واال

رون التـــساهل فـــي بخـــصوص معوقـــات األمـــن الوقـــائي فقـــد بینـــت الدراســـة أن المـــدیرین یعتبـــ . 4
، وعـــدم امـــتالك الـــصالحیات الكافیـــة  والتعقیـــد فـــي اإلجـــراءات اإلداریـــة،مواجهـــة المخالفـــات

ألمـــن ، مـــن أهـــم معوقـــات االتـــدخل الخـــارجي، و فـــسهلمواجهـــة المـــشاكل المدرســـیة األمنیـــة بن
  . الوقائي 

   :ومن توصیات الدراسة
  . عقد الدورات المتخصصة لتأهیل مدیري المدارس أمنیا . 1
  .توزیع المسئولیات اإلداریة على العاملین باإلدارة المدرسیة . 2
  .ضرورة اهتمام المدیرین بالعالقات اإلنسانیة كإجراء أمني وقائي . 3
   .المشاكل المدرسیة األمنیة بنفسهجهة إعطاء المدیر الصالحیات الكافیة لموا. 4
  

  :الدراسات األجنبیة : ثانیا 
آراء اإلداریین والمرشدین ": بعنوان) 2000(دوك، شاریلین_ دراسة لوخ _ 1

 والمدرسین والطالب فیما یتعلق باألمن المدرسي والعنف في المدارس نالتربویی
  " :الثانویة

Duck-loch,Shari lynn, Perceptions of administrators,counselors,teachers, 
and students concerning school safety and violence in selected secondary 
schools in Louisiana ,tech university,2000 .                                                    
                                                             

ـــد آراء اإلداریـــین والمرشـــدین والمدرســـین والطـــالب حـــول مـــستویات       هـــدفت الدراســـة إلـــى   تحدی
األمن المدرسـي والعنـف فـي بعـض المـدارس الثانویـة المنتقـاة بوالیـة لویزیانـا الـشمالیة، وذلـك للتعـرف 

هـم االسـتراتیجیات على أنواع العنف التي كان لها أضخم األثـر علـى األمـن بتلـك المـدارس، وأیـضا أ
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 مدرسة ثانویة 11 فردا في 501المتاحة للتعامل مع العنف في المدارس، وتكونت عینة الدراسة من 
  .منتقاة، واستخدم الباحثان المنهج الوصفي التحلیلي 

  : وكان من أهم النتائج التي توصل البحث إلیها      
  .ن العكس أن المدیرین یرون مدارسهم أقل أمنا بینما یرى المرشدو  . 1
  . والمعلمونمنا مما رآه المرشدونوصف الطالب مدارسهم بأنها أقل أ . 2

  
  "المدیر الفعال، المدرسة الفعالة " بعنوان ) 1981 (دراسة لیبهام_ 2

Lipham, james m." effective principal , effective school" national 
association of secondary school principal , reston ,virginia1981.  

 إلــى تحدیــد العالقــة بــین مــدیري المــدارس وفعالیــة المدرســة الثانویــة علــى مــا  الدراســةوقــد هــدفت    
  .یتعلمه الطلبة، وتحسین مستوى العملیة التعلیمیة 

، واألخـرى  إحداهما عالیة االنجاز التعلیمـيوقد تمثلت عینة الدراسة في مجموعتین من المدارس    
 التعلیمي ، مع مراعاة المماثلـة فـي الخلفیـات االقتـصادیة واالجتماعیـة وقـد أسـفرت منخفضة اإلنجاز

  : الدراسة عن نتائج منها 
أن مدیر المدرسة الكـفء یتمتـع بالقـدرة علـى ضـبط وتنظـیم سـلوك الطـالب ومتـابعتهم خلقیـا  . 1

 .وعلمیا 

لى حل المشكالت أن المدارس عالیة االنجاز تمیزت إدارتها بكفاءة عالیة من حیث القدرة ع . 2
زالة المعوقات التعلیمیة للطلبة   .وإ

أن من أهم وظائف مدیر المدرسة قدرته على قیـادة المعلمـین وتـوجیههم نحـو حـل مـشكالت  . 3
 . بالبیئة المدرسیةمالطلبة واهتمامه

  
ــن وقـــت الفـــراغ فـــي حمایـــة ســـلوك " بعنـــوان ) م1997 ( میبـــروغ دراســـة -3 قیمـــة االســـتفادة مـ

  "رفینالجانحین و المنح
Myburgh, " the value of meaningful leisure ultilization in the prevention of 
deviant and delinquent behaviour ( Afrikaans text 1997).  

 المتزاید في االنحرافهدفت الدراسة إلى معرفة أثر بعض العوامل االجتماعیة في زیادة تنمیة    
  .الفراغ واألسرة والمدرسة والرفقاءجنوب أفریقیا، ومن ذلك أثر 

 األحداث والتي توصلت إلیها الدراسة  انحرافوقد خلص الباحث إلى أن الزیادة المقلقة في    
تعتبر ظاهرة تحتاج إلى نظرة حادة تستحق عمل البحوث للوصول إلى استیراتیجیة من اجل القضاء 

، والتنشیط النفسي والجسمي، ماء االجتماعب على التربویین وعلعلى هذه الظاهرة الخطرة، وأنه یج
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 عند األحداث في جنوب أفریقیا، نحراف وقائیة لمنع االاستراتیجیاتأن یتعاونوا في البحث عن 
  .شریطة أن تكون مبنیة على قواعد تأدیبیة

 یعتمد على االستفادة من وقت الفراغ، كما نحرافكما نتج عن الدراسة أن أحد أوجه منع اال    
 في المراحل التعلیمة المختلفة، مع التركیز نحراف أن تركز األنشطة الهادفة على منع االینبغي

تهمل الخلفیة االجتماعیة والجسمیة، كما أظهرت الدراسة أن تأثیر  على السلوك الفردي، وال
ت  الیافعین یجب أال تدرس بمعزل عن المتغیراانحرافالعقلیة على فسیة و الریاضة واألنشطة الن

  .خرى كذلك، ثم دراسة تأثیر العائلة واألصدقاء في البحثاأل
له تأثیر مهم ) المراقبة( وكان من أهم التوصیات في الدراسة أن التحكم االجتماعي في العائلة   

  .في سلوك المنحرفین
  

  :تعقیب عام على الدراسات السابقة 
  :والدراسة الحالیة أوجه االتفاق بین الدراسات السابقة : أوال 

  :من حیث الهدف _ أ 
، ودراسـة آل )ه1422(مـن حیـث الهـدف مثـل دراسـة الحیـدر بعـض الدراسـات الـسابقة تتـشابه       

ــــان  ــــي )ه1417(ربحــ ــــة الحربــ ــــشهراني )2011(، ودراســ ــــة الــ ـــة الم, )2009(، ودراســ ــــري ودراســـ طیــ
 ودراســة, )2006(یمان ودراســة الــسل, )2006(ودراســة قــضیب , )2008(ودراســة ســناري ,)2008(

حیث هدفت جمیعها إلى بیـان دور أعـضاء اإلدارة المدرسـیة مـن مـدیرین أو نـواب , )2006(خریف 
وهـذه الدراسـات تتـشابه مـن حیـث الهـدف مـع , كري والوقایة من االنحراف الفكريفي تعزیز االمن الف

  .الدراسة الحالیة 
  :من حیث العینة _ ب

حربــي ي المــدارس أو وكالئهــم مثــل دراســة ال       تناولــت بعــض الدراســات الــسابقة عینــة مــن مــدیر 
 ودراســة ,)1996(ودراســة أل ربحــان ) 2006(ف ودراســة خریــ, )2008(، ودراسـة ســناري )2011(

وهذه الدراسات تتشابه من حیث العینة مـع  ,)2007(ودراسة الحارثي , )2000(لوخ دوك وشاریلین 
  .الدراسة الحالیة 

  :من حیث المنهج _ ج
ودراســة , )2011(ي  الدراســات فــي اســتخدام المــنهج الوصــفي مثــل دراســة الحربــتتــشابه بعــض      

ــاجحرز ــ ـــة الحــــسین , )2011(ب ــة الــــشهراني , )2009(ودراسـ ــز , )2009(ودراســ ــد العزیــ ــة عبــ ودراســ
ودراســة , )2008(ناري ودراسـة سـ, )2008(ودراسـة المطیــري , )2009(ة العتیبـي ودراسـ, )2009(
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وهــذه الدراســات تتــشابه مــن , )2006(ودراســة خریـف , )2007(رثي ودراســة الحــا, )2008(قـضیب 
  .حیث المنهج مع الدراسة الحالیة 

  :من حیث النتائج _ د
  :تتشابه بعض نتائج الدراسة الحالیة مع بعض نتائج الدراسات السابقة كما یلي      

اإلسـالم أسـاس فـي نتیجـة أن األمـن الفكـري فـي ) 2009( الـشهراني  تتفق الدراسة الحالیة مع دراسة
فــي نتیجــة أنــه ال بــد مــن ) 2008(وتتفــق مــع دراســة ســناري , مــن واالســتقرار لكــل جوانــب الحیــاةاأل

  .تكامل الجهود التربویة بین البیت والمدرسة والمجتمع للوقایة من االنحراف الفكري 
اســة آل ودر , )2011(ودراســة الحربــي , )2008(الحالیــة مــع دراســة المطیــري     كمــا تتفــق الدراســة 

  .في النتیجة وهي وجود فروق ذات داللة إحصائیة تعزى الختالف سنوات الخدمة ) 1996(ربحان 
  

   :  والدراسة الحالیةالسابقةأوجه االختالف بین الدراسات : ثانیا 
    :من حیث الهدف  - أ

ر اإلدارة ، فقد هـدفت هـذه الدراسـة إلـى بیـان دو سة في هدفها عن الدراسات السابقةاختلفت هذه الدرا    
 هـــدفها مـــع دراســـة المدرســـیة فـــي تعزیـــز األمـــن الفكـــري لـــدى طلبـــة المرحلـــة الثانویـــة وبـــذلك اختلفـــت فـــي

 ، )2008(، ودراسـة الحربــي  )2009(، ودراسـة كــافي  )2009( ، ودراسـة الحــسین )2009( العتیبـي 
بینمـا هـدفت دراسـة لـوخ  ، المختلفة في تعزیز األمن الفكريالتي هدفت إلى تعرف دور المناهج التعلیمیة

 ودراســـة قـــضیب ) 2009( ، أمـــا دراســـة الـــشهراني شـــاریلین إلـــى تعزیـــز األمـــن المدرســـيدوك وورث ، 
ــناري  ) 2008( ــــة ســــ ـــة  )2008( ودراســ ـــارثي، ودراســـ ــــرف دور  ) 2007 ( الحـــ ــــدفت إلــــــى تعــ ـــد هــ فقـــ

ت إلـى معرفـة دور فقـد هـدف) 2011( ربحـان  آل، أما دراسـة التربویة في تعزیز األمن الفكريالمؤسسات
التـي هـدفت إلـى التعـرف  ) 2007( ، وكـذلك دراسـة الحـارثي المدرسیة في تحقیـق األمـن الوقـائياإلدارة 

  .اإلعالم التربوي في تحقیق األمن الفكري لدى الطلبة  إسهامعلى درجة 
  :من حیث العینة _ ب 
وهـي بـذلك تختلـف فـي عینتهـا ،  مـدیري المـدارس الثانویـة ونـوابهمتكونت عینة هذه الدراسة مـن     

ــة الـــسلیمان  ــة دراسـ ــد تكونـــت عینـ ــات الـــسابقة فقـ مـــن مـــدیري المــــدارس  ) 2006( عـــن بعـــض الدراسـ
وتكونـت ، مـن المعلمـین ) 2009( ة الـشهراني ، بینما تكونت عینة دراسـ والمتوسطة والثانویةاالبتدائیة

فقـــد  ) 2008( دراســة ســـناري  ، أمــا عینـــةمــن معلمـــي المــواد االجتماعیـــة ) 2009( دراســة الحـــسین 
ـــف عـــن دراســـة خریـــف والمعلمـــینشـــملت المـــدیرین والـــوكالء والمرشـــدین  التـــي  ) 2006( ، كمـــا تختل

التـي تكونـت  ) 2009( ، كمـا تختلـف عـن عینـة العتیبـي وكالء المدارس بالمرحلـة الثانویـةتكونت من 
  .مع معلمي التربیة اإلسالمیة 
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   :من حیث المنهج_ ج 
، وهـي بـذلك تختلـف عـن بعـض الدراسـات الـسابقة فـي منهجهـا ذه الدراسة المـنهج الوصـفياتبعت ه   

ألمــن یخي الــذي یرصــد المــؤثرات الفكریــة لالتــي اعتمــدت المــنهج التــار  ) 2001( مثــل دراســة الحیــدر 
  .الفكري 

مــن وقــد الحــظ الباحــث أن جمیــع الدراســات الــسابقة المتعلقــة بــاألمن الفكــري والتــي تمكــن الباحــث    
  .، ولم یجد الباحث دراسة واحدة تعتمد المنهج التجریبي مسحها تعتمد في أغلبها المنهج الوصفي 

   :من حیث النتائج_ د 
  :  تختلف الدراسة الحالیة في نتائجها مع نتائج بعض الدراسات السابقة كما یلي 

ود التــي توصــلت إلــى وجــ ) 2011(ودراســة الحربــي  ) 2008( تختلــف مــع دراســة قــضیب  . 1
فـروق ذات داللــة إحــصائیة تعــزى إلــى المؤهــل العلمــي ، بینمــا توصــلت الدراســة الحالیــة إلــى 

  .عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة تعزي إلى المؤهل العلمي 
 فـروق ذات داللـة مـن عـدم وجـود ) 2008( كمـا تختلـف النتیجـة التـي توصـل إلیهـا قـضیب  . 2

لت الدراســة الحالیــة إلـى وجــود فــروق ذات إحـصائیة تعــزى إلــى سـنوات الخدمــة ، بینمــا توصـ
 .داللة إحصائیة تعزى إلى سنوات الخدمة 

 
  :أوجه استفادة الباحث من الدراسات السابقة 

  . الباحث من الدراسات السابقة في صیاغة بعض أسئلة الدراسة استفاد . 1
ور  مــن اإلجــراءات والخطــوات التــي قــام بهــا البــاحثون الــسابقون فــي تكــوین تــصاســتفادكمــا  . 2

 . دقیق عن حجم عینة الدراسة واختیار األدوات المناسبة 

ــري للدراســـات الـــسابقة فـــي إثـــراء الدراســـة الحالیـــة اســـتفاد و  . 3 ــن اإلطـــار النظـ ــضا مـ الباحـــث أیـ
 .وتكوین تصور عمیق عن موضوع الدراسة 

 .ته عناوینها في الرجوع لكثیر منهاساعد من مراجع الدراسات السابقة حیث  الباحثواستفاد . 4

  :تمیز الدراسة الحالیة عن غیرها فيوت
أن الدراسـة الحالیــة تعتبـر مــن أوائــل الدراسـات العلمیــة فــي فلـسطین التــي تتنــاول دور اإلدارة  . 1

  .المدرسیة في تعزیز األمن الفكري لدى طلبة المرحلة الثانویة 
 ري لدى تقدم هذه الدراسة مقترحات عملیة لتفعیل دور اإلدارة المدرسیة في تعزیز األمن الفك . 2

  .طلبة المرحلة الثانویة بمحافظات غزة 
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  رابعالفصل ال
  الطریقة واإلجراءات

  
  .منهج الدراسة  : أوالً   
  .مجتمع الدراسة : ثانیاً   
 .عینة الدراسة : ثالثاً   

  .أدوات الدراسة : رابعاً   
 .صدق االستبانة  :خامساً 

 .ثبات االستبانة : سادساً 

 .ت الدراسةإجراءا : سابعاً  

  .المعالجات اإلحصائیة : ثامناً   



97 

  رابعالفصل ال
  الطریقة واإلجراءات

  :مقدمة 
تنــاول هــذا الفــصل وصــفًا مفــصالً لإلجــراءات التــي اتبعهــا الباحــث فــي تنفیــذ الدراســة، ومــن ذلــك     

عـــــداد أداة الدراســـــة ـــة، وإ ــد عینـــــة الدراسـ ـــة، وتحدیـــ ـــف مجتمـــــع الدراسـ ــة، ووصــ ــــف مـــــنهج الدراســ  تعری
ـــان إجــــراءات الدراســــة، واألســــالیب اإلحــــصائیة التــــي )ســـتبانةاال( ، والتأكــــد مــــن صــــدقها وثباتهــــا، وبی

   .استخدمت في معالجة النتائج، وفیما یلي وصف لهذه اإلجراءات
  : منهج الدراسة: أوًال 
مـــن أجـــل تحقیـــق أهـــداف الدراســـة قـــام الباحـــث باســـتخدام المـــنهج الوصـــفي التحلیلـــي، وهـــو أحـــد     

تحلیل والتفسیر العلمي المنظم لوصف ظاهرة أو مشكلة محددة، وتصویرها كمیًا عن طریق أشكال ال
خــضاعها للدراســات  انــات ومعلومــات مقننــة عــن الظــاهرة أو المــشكلة، وتــصنیفها وتحلیلهــا وإ جمــع بی

  )324: 2000ملحم، (الدقیقة
 المدرسیة فـي تعزیـز دور اإلدارة( من خالله وصف الظاهرة موضوع الدراسة  الباحثفقد حاول    

وتحلیـل بیاناتهـا وبیـان )  وسـبل تفعیلـهاألمن الفكري لدى طلبة المرحلة الثانویة في محافظـات غـزة
  . العالقة بین مكوناتها واآلراء التي تطرح حولها والعملیات التي تتضمنها واآلثار التي تحدثها

  : مجتمع الدراسة: ثانیاً 
ري المـــدارس ونــوابهم فــي مـــدارس محافظــات غــزة والبـــالغ تكــون مجتمــع الدراســة مـــن جمیــع مــدی    

نائـب مـدیر والجـدول التـالي ) 134(مدیر مدرسة و) 134(مدیرًا ونائب مدیر بواقع ) 268(عددهم  
  :یوضح ذلك

  )1(الجدول 
  یبین أفراد مجتمع الدراسة

  المجموع المجموع نائبة مدیرة المجموع نائب مدیر المدیریة إناث ذكور

  44  24  12  12  20  10  10  ةشمال غز 
  48  26  13  13  22  11  11  غرب غزة
  38  22  11  11  16  8  8  شرق غزة
  54  30  15  15  24  12  12  الوسطى
  28  16  8  8  12  6  6  خانیونس

  26  14  7  7  12  6  6  شرق خانیونس
  30  18  9  9  12  6  6  رفح

  268  150  75  75  118  59  59  اإلجمالي الكلي
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  :عینة الدراسة : ثالثاً 
 :العینة االستطالعیة  -  أ

مــدیري المـدارس ونـوابهم فــي مـدارس محافظـات غــزة   مـن)30(تكونـت العینـة االســتطالعیة مـن 
  .اة الدراسة، والتحقق من صدقها وثباتهامن خارج أفراد العینة األصلیة، وذلك بغرض تقنین أد

 :العینة األصلیة  - ب

تكونــت عینــة الدراســة مــن جمیــع أفــراد مجتمــع الدراســة بعــد اســتثناء العینــة االســتطالعیة مــن 
ًا للعـام الدراسـي ) 236(أفراد المجتمـع األصـلي والبـالغ عـددهم    والجـدول 2012-2011مـدیرًا ونائبـ

  :تالي  یوضح ذلكال
  

   )2(جدول رقم 
   )النوع، المؤهل العلمي، عدد سنوات الخدمة، المدیریة( ات حسب متغیر یوضح توزیع أفراد عینة الدراسة 

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : الدراسة واتأد: رابعاً 
دور اإلدارة المدرســیة فــي تعزیــز األمــن الفكــري لــدى طلبــة قــام الباحــث باســتخدام اســتبانة 

  ). وسبل تفعیلهالمرحلة الثانویة في محافظات غزة

  النسبة المئویة  العدد  الفئات  المتغیرات
 43.22 102  ذكر

  النوع 56.78 134  أنثى
 100 236  المجموع

 77.12 182  لیسانس-بكالوریوس

  المؤهل 22.88 54  ماجستیر فأعلى
 100 236  جموعالم

 4.24 10   سنوات4أقل من 

 12.71 30   سنوات9-5من 

 83.05 196   سنوات فأكثر10
  سنوات الخدمة

 100 236  المجموع
 16.95 40 شمال غزة
 18.64 44 غرب غزة
 13.98 33 شرق غزة
 19.92 47 الوسطى

 10.17 24 خان یونس
 9.32 22 شرق خان یونس

 11.02 26 رفح

  المدیریة

 100 236  المجموع
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ــبق أن عرضــــناه،      وفــــي ضــــوء وذلــــك بعــــد االطــــالع علــــى األدب التربــــوي الحــــدیث الــــذي ســ
اســتطالع رأي عینــة التــي تـم االطــالع علیهــا، وفــي ضــوء المتعلقــة بمــشكلة الدراســة الدراسـات الــسابقة 

قــام الباحــث ، التـي استخلــصنا منهــا أبعــاد معینــة، عــن طریــق المقــابالت الشخــصیةالمتخصــصین مـن 
  :  وفق الخطوات اآلتیةاالستبانةببناء 

 .االستبانة هاتتكون منة التي  الرئیسالمجاالتتحدید تم  . 1
 .مجالصیاغة الفقرات التي تقع تحت كل  . 2
ــداد  . 3 ــة التــــي شــــملت االســــتبانةإعــ ــ ــورتها األولی ــي صــ ــرة )  64 ( فــ ـــى مجــــاالت فقــ ـــة علـ موزعـ

 . في صورتها األولیةاالستبانةیوضح ) 1(والملحق رقم االستبانة 
 .تعرض االستبانة على المشرف من أجل اختیار مدى مالءمتها لجمع البیانا . 4
 .االستبانة بشكل أولي حسب ما یراه المشرفتعدیل  . 5
  بعــضهم أعـضاء هیئــة تـدریس فــي،مـن المحكمــین التربـویین)  32 ( علــى االسـتبانةعـرض  . 6

ـــة،واألكادیمیــــة األمنیــــة، الجامعــــة اإلســــالمیة،   وجامعــــة األقــــصى، وجامعــــة القــــدس المفتوحـ
یبـین  ) 2(الملحق رقـم و ، وفي وكالة الغوث، يالتربیة والتعلیم العال وبعضهم یعمل في وزارة

 .أعضاء لجنة التحكیم
ـــا المحكمــــون . 7 ــى بهـ ــــي أوصــ ــدیالت الت ـــراء التعــ ــن ) 3 (تــــم حــــذف  بعــــد إجـ فقــــرات  فقــــرات مــ

 بعــد االســتبانة وقــد بلــغ عــدد فقــرات ،كــذلك تــم تعــدیل وصــیاغة بعــض الفقــراتو ، االســتبانة
رة وزن مـدرج ، حیث أعطـى لكـل فقـأربعة مجاالتفقرة موزعة على ) 61(صیاغتها النهائیة 

 :مقیاس لیكرت الخماسي حسب الجدول التاليوفق 
 

  قلیلة جدا  قلیلة  متوسطة  كبیرة  كبیرة جدا  االستجابة
  1  2  3  4  5  الدرجة

  

) 3(درجـــة والملحـــق رقـــم ) 305 -61(وبـــذلك تنحـــصر درجـــات أفـــراد عینـــة الدراســـة مـــا بـــین    
فقـرة موزعــة علـى أربعــة أبعـاد كمــا ) 61(یوضـح االسـتبانة فــي صـورتها النهائیــة التـي تتكــون مـن 

  :ا الجدول التاليهیوضح
  عدد الفقرات  المجال  م
  16  الدور الدیني: المجال األول   1
  16  الدور التربوي: المجال الثاني  2
  11  الدور االجتماعي: المجال الثالث  3
  18   السیاسي-الدور الوطني: المجال الرابع  4
  61  الدرجة الكلیة  
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  : األداة صدق: خامساً 
أن تقیس فقرات االستبانة ما وضعت لقیاسه وقام الباحث بالتأكد : ویقصد بصدق االستبانة

  :من صدق االستبانة بطریقتین
  : صدق المحكمین -1

ــــم عـــــرض  ــــتبانةتـ ــن االسـ ـــامعیین مـــ ـــاتذة جــ ــــن أســ ــــورتها األولیـــــة علـــــى مجموعـــــة مـ ـــي صـ ــ  ف
حیــث قــاموا بإبــداء ات تربویــة، وفــي مؤســسمــن یعملــون فــي الجامعــات الفلــسطینیة، مالمتخصــصین 

ــم ومالحظــــاتهم حــــول مناســــبة فقــــرات  ــل االســــتبانةآرائهــ ــال، ومــــدى انتمــــاء الفقــــرات إلــــى كــ ــن مجــ  مــ
 لالســتبانة، وكــذلك وضــوح صــیاغاتها اللغویــة، وفــي ضــوء تلــك اآلراء تــم اســتبعاد األربعــة المجــاالت

  .في صورتها النهائیةفقرة ) 61 ( االستبانةبعض الفقرات وتعدیل بعضها اآلخر لیصبح عدد فقرات
  :  صدق االتساق الداخلي-2

 على عینـة اسـتطالعیة االستبانةمن صدق االتساق الداخلي لالستبانة بتطبیق جرى التحقق 
تم حساب معامل ارتباط بیرسون بین كل فقرة من فقرات االستبانة والدرجة و ، فرداً ) 30(مكونة من 

 مجــالك تــم حــساب معامــل ارتبــاط بیرسـون بــین درجــات كــل  وكـذل، الــذي تنتمــي إلیــهللمجــالالكلیـة 
  .) SPSS( وذلك باستخدام البرنامج اإلحصائي ،االستبانة والدرجة الكلیة لالستبانةمجاالت من 
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  )3(الجدول 
  الدور الدیني والدرجة الكلیة لفقراته: المجال األول معامل ارتباط كل فقرة من فقرات 

 ةى الداللمستو  معامل االرتباط الفقرة م

 0.01دالة عند  0.742  .تهیئة البیئة المدرسیة ألداء الصلوات أثناء الدوام المدرسي  1

 0.01دالة عند  0.574  .حث الطلبة على التزام السمت اإلسالمي في اللباس والمظهر والسلوك  2

 0.01د دالة عن 0.916  .تنظیم برامج ودورات ترفع مستوى الثقافة اإلسالمیة لدى الطلبة  3

 0.01دالة عند  0.792  .إحیاء المناسبات الدینیة بمشاركة الطلبة  4

 0.01دالة عند  0.529  .العمل على ربط الطلبة بالمسجد من خالل أنشطة مختلفة  5

 0.01دالة عند  0.860  .تنظیم أنشطة ترسخ االنتماء للهویة اإلسالمیة  6

 0.01دالة عند  0.873  . ات عالقة باألمن الفكري استضافة علماء شرعیین لطرح قضایا فكریة ذ 7

 0.01دالة عند  0.731  .توجیه الطلبة للفهم السلیم ألحكام الشریعة اإلسالمیة   8

 0.01دالة عند  0.860  .تعزیز استقاللیة الشخصیة اإلسالمیة   9

 0.01دالة عند  0.788  .توعیة الطلبة بالتحدیات الفكریة التي تواجه األمة   10

حث المعلمین على تعزیز القیم اإلسالمیة في نفوس الطلبة من خالل المواقف   11
  . التعلیمیة 

 0.01دالة عند  0.565

 0.01دالة عند  0.877توظیف الصحافة المدرسیة في إبراز خصائص الشریعة اإلسالمیة كالتوازن والوسطیة   12

 0.01دالة عند  0.869  .تنظیم أنشطة تبرز التصور اإلسالمي للفنون واآلداب   13

 0.01دالة عند  0.833  .إبراز الشخصیات الفكریة اإلسالمیة كقدوات یحتذى بها   14

 0.01دالة عند  0.696  . تبصیر الطلبة بنظرة اإلسالم إلى طبیعة العالقة مع غیر المسلمین   15

 0.01دالة عند  0.726  .تبصیر الطلبة بطبیعة التفاوت في االلتزام باإلسالم بین عامة الناس   16

  0.463) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 28(ر الجدولیة عند درجة حریة **
    0.361 ) =0.05(وعند مستوى داللة ) 28(ر الجدولیة عند درجة حریة *

 والدرجة الكلیة لفقراته، المجال   معامالت االرتباط بین كل فقرة من فقرات)3(الجدول  یبین
، ومعـــامالت االرتبـــاط )0.01(ت االرتبـــاط المبینـــة دالـــة عنـــد مـــستوى داللـــة والـــذي یبـــین أن معـــامال

  .، وبذلك تعتبر فقرات المجال صادقة لما وضعت لقیاسه)0.877-0.529(محصورة بین المدى 
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  )4(الجدول 
   والدرجة الكلیة لفقراتهالدور التربوي: المجال الثانيمعامل ارتباط كل فقرة من فقرات 

 مستوى الداللة  اإلرتباطمعامل الفقرة م

 0.01دالة عند  0.509  .تهیئة بیئة تعلیمیة آمنة داخل المدرسة  1

رحالت ،إذاعة ،ندوات ،مجالت ،مسابقات ،محاضرات ( توظیف األنشطة المدرسیة  2
  .في تعزیز األمن الفكري ) ،مخیمات صیفیة  

 0.01دالة عند  0.783

 0.01دالة عند  0.720  .على تعزیز األمن الفكري عقد دورات تربویة لتدریب المعلمین  3

 0.01دالة عند  0.737  .تزوید المعلمین بالمعلومات الالزمة عن الخلفي الفكریة للطلبة  4

 0.01دالة عند  0.767  .التعاون مع المشرفین التربویین في تنفیذ أنشطة تعزز األمن الفكري  5

 0.05دالة عند  0.460  .نحرافات الفكریة لدى الطلبة التعاون مع المرشد التربوي في عالج اال 6

التواصل مع القائمین على البرامج الدراسیة في وزارة التربیة والتعلیم لتضمینها مفاهیم  7
  .تعزیز األمن الفكري 

 0.01دالة عند  0.689

 0.01دالة عند  0.699  .رصد مظاهر االنحراف الفكري لدى الطلبة   8

الغلو والتطرف ( عیة للحد من مظاهر االنحراف الفكري مثل تنظیم حمالت تو   9
  ) .واالنحالل 

 0.01دالة عند  0.744

 0.01دالة عند  0.803  توجیه الطلبة لتوظیف تقنیات االتصال الحدیثة في اكتساب مفاهیم األمن الفكري   10

 0.01دالة عند  0.716  .تزوید المكتبة  المدرسیة بكتب تعزز ثقافة األمة   11

 0.01دالة عند  0.727  .إتاحة الفرصة للطلبة للتعبیر عن آرائهم واتجاهاتهم   12

قامة المعارض   13  0.01دالة عند  0.693  .عقد الندوات الفكریة والمهرجانات الوطنیة وإ

 0.01دالة عند  0.657  .التشجیع على إجراء بحوث تعزز مفاهیم األمن الفكري  لدى الطلبة   14

 0.01دالة عند  0.570  .ة الحوار وأدب االختالف بین الطلبة نشر ثقاف  15

 0.05دالة عند  0.367  . توزیع الطلبة على الفصول توزیعًا تربویًا للحد من الشللیة كعالج للمشكالت الفكریة  

  0.463) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 28(ر الجدولیة عند درجة حریة **
    0.361 ) =0.05(عند مستوى داللة و ) 28(ر الجدولیة عند درجة حریة *

والـذي  والدرجـة الكلیـة لفقراتـه،  المجال  معامالت االرتباط بین كل فقرة من فقرات)4(الجدول یبین  
االرتبـاط محــصورة معـامالت ، و )0.01(یبـین أن معـامالت االرتبـاط المبینـة دالـة عنــد مـستوى داللـة 

  .وضعت لقیاسه المجال صادقة لما فقرات ، وبذلك تعتبر)0.783-0.367(بین المدى 
  )5(الجدول 

   والدرجة الكلیة لفقراتهالدور االجتماعي: المجال الثالثمعامل ارتباط كل فقرة من فقرات 

 مستوى الداللة معامل اإلرتباط الفقرة م

 0.01عند دالة  0.737  .تعزیز العادات والتقالید االجتماعیة السلیمة التي تعزز األمن الفكري لدى الطلبة  1

 0.01دالة عند  0.798الجامعات، النوادي ،الجمعیات،وسائل ( التواصل مع مؤسسات المجتمع المحلي  2
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 مستوى الداللة معامل اإلرتباط الفقرة م

  .لتنفیذ برامج تعزز األمن الفكري ) اإلعالم، مراكز البحوث ، مساجد 

تشجیع الطلبة على المشاركة في أنشطة تطوعیة وفعالیات مجتمعیة تعزز االنتماء  3
  .للمجتمع 

 0.01دالة عند  0.852

 0.01دالة عند  0.891  . توجیه أولیاء أمور الطلبة إلى أسالیب التواصل الفكري مع أبنائهم  4

استضافة  قیادات العمل االجتماعي في لقاءات مع الطلبة لمناقشة قضایا المجتمع  5
  .الفكریة 

 0.01دالة عند  0.684

 0.01دالة عند  0.778  .تعمیق  ثقافة التسامح بین الطلبة والمعلمین  6

 0.01دالة عند  0.834  .تشكیل لجان للوساطة الطالبیة لحل المشكالت بین الطلبة  7

 0.01دالة عند  0.667  .العمل على بناء عالقات طیبة داخل المجتمع المدرسي   8

 0.01دالة عند  0.903  .تنمیة روح التكافل والعمل الفریقي بین الطلبة   9

 0.01دالة عند  0.731  .الهیئة التدریسیة في توعیة الطلبة بحقوقهم وواجباتهم التعاون مع   10

 0.01دالة عند  0.635  ) . اقتصادیًا – اجتماعیا ً –صحیًا ( مساعدة الطلبة من  ذوي الحاجات الخاصة   11

  0.463) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 28(ر الجدولیة عند درجة حریة *
    0.361 ) =0.05(وعند مستوى داللة ) 28(ریة ر الجدولیة عند درجة ح*

 والدرجـة الكلیـة لفقراتـه، المجـال   معامالت االرتباط بین كل فقرة من فقرات)5(الجدول یبین
، ومعـــامالت االرتبـــاط )0.01(والـــذي یبـــین أن معـــامالت االرتبـــاط المبینـــة دالـــة عنـــد مـــستوى داللـــة 

  .ر فقرات المجال صادقة لما وضعت لقیاسه، وبذلك تعتب)0.903-0.635(محصورة بین المدى 
  )6(الجدول 

   والدرجة الكلیة لفقراتهالسیاسي -الدور الوطني : المجال الرابعمعامل ارتباط كل فقرة من فقرات 

 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة م

ل القدوة  للطلبة في االنتماء للوطن وقضایاه  1  0.05دالة عند  0.459  .تمّث

 0.01دالة عند  0.534  .اء المناسبات الوطنیة بمشاركة الطلبة فیها إحی 2

لترسیخ قیم المواطنة ) مسابقات،حمالت،مخیمات صیفیة(تنظیم أنشطة هادفة  3
  .الصالحة 

 0.01دالة عند  0.717

 0.01دالة عند  0.658  .الدعوة للوحدة الوطنیة ونبذ االنقسام، ومنع المشاجرات الحزبیة  4

 0.01دالة عند  0.725  . فعالیات ترفع وعي  الطلبة بثوابت القضیة الفلسطینیة تنفیذ 5

 0.01دالة عند  0.701  .نشر ثقافة المقاومة كحق للشعب الفلسطیني الستعادة حقوقه  6

تشجیع الطلبة على المشاركة في المسیرات واالعتصامات والمؤتمرات التي تعنى  7
  . بالقضایا الوطنیة 

 0.01 عند دالة 0.668

 0.01دالة عند  0.794  .حث المعلمین على توظیف تكنولوجیا التعلیم في عرض مشاهد وطنیة وتاریخیة   8
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 مستوى الداللة معامل االرتباط الفقرة م

 0.01دالة عند  0.764  .إقامة معارض أدبیة وفنیة تعزز روح االنتماء الوطني لفلسطین   9

 0.01ند دالة ع 0.634  . للقدس كعاصمة فلسطین ةالعمل على إبراز المكانة المتمیز   10

 0.01دالة عند  0.871  .عقد محاضرات لتوعیة الطلبة بأسالیب االحتالل في اإلسقاط األمني   11

 0.01دالة عند  0.950  .تعزیز الشعور لدى الطلبة بالمسئولیة الفردیة عن وطنهم وأمنه ومقدراته   12

 0.01دالة عند  0.678  ). الجرحى – الشهداء –القادة ( التأكید على تقدیر الشخصیات الوطنیة    13

تشجیع الطلبة على تنظیم زیارات لذوي الشهداء والجرحى واألسرى وأصحاب البیوت   14
  .التي هدمها االحتالل 

 0.01دالة عند  0.695

في التحذیر من اإلشاعات التي )  مجالت –إذاعة ( توظیف الصحافة المدرسیة   15
  .یبثها أعداء الوطن 

 0.01دالة عند  0.836

 0.01دالة عند  0.711  .تعزیز الدیمقراطیة من خالل إجراء انتخابات طالبیة   16

 0.01دالة عند  0.781  .إبراز دور الجهاد في سبیل اهللا كوسیلة لتحریر األرض واإلنسان والمقدسات   17

 0.01الة عند د 0.822  .تشجیع الطلبة على متابعة القضایا السیاسیة والفكریة المعاصرة محلیًا وعالمیًا   18

  0.463) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 28(ر الجدولیة عند درجة حریة *
    0.361 ) =0.05(وعند مستوى داللة ) 28(ر الجدولیة عند درجة حریة *

 والدرجة الكلیة لفقراته،  المجال  معامالت االرتباط بین كل فقرة من فقرات)6(الجدول  یبین
، ومعـــامالت االرتبـــاط )0.01(اط المبینـــة دالـــة عنـــد مـــستوى داللـــة والـــذي یبـــین أن معـــامالت االرتبـــ

  .، وبذلك تعتبر فقرات المجال صادقة لما وضعت لقیاسه)0.950-0.459(محصورة بین المدى 
 قام الباحث بحساب معامالت االرتبـاط بـین  االتساق الداخلي للمجاالت،للتحقق من صدقو 

ــرىالتوالمجــــا االســــتبانة مجــــاالت مــــن مجــــالدرجــــة كــــل  ــل ، األخــ  بالدرجــــة الكلیــــة مجــــال كــــذلك كــ
  .یوضح ذلك) 7(لالستبانة والجدول 

  )7(الجدول 
   األخرى لالستبانة وكذلك مع الدرجة الكلیةوالمجاالت االستبانة مجاالت من مجالمصفوفة معامالت ارتباط كل 

  المجال الرابع  المجال الثالث  المجال الثاني  المجال األول  الدرجة الكلیة 

    1 0.819  الدور الدیني: لمجال األول ا

   1 0.648 0.909  الدور التربوي: المجال الثاني

  1 0.771 0.723 0.885  الدور االجتماعي: المجال الثالث

 1 0.667 0.743 0.524 0.868   السیاسي-الدور الوطني: المجال الرابع

  0.463 = )0.01(وعند مستوى داللة ) 28(ر الجدولیة عند درجة حریة *
    0.361 ) =0.05(وعند مستوى داللة ) 28(ر الجدولیة عند درجة حریة *
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 الـبعض وبالدرجــة الكلیــة لالســتبانة ببعــضها تــرتبط األبعــاد أن جمیـع )7(یتـضح مــن الجــدول
 وهـذا یؤكــد أن االسـتبانة تتمتـع بدرجـة عالیــة ،)0.01( داللـة إحـصائیة عنــد مـستوى داللـة اارتباطـًا ذ

  .التساق الداخليمن الثبات وا
   : Reliability األداة ثبات :سادساً 

ـــى  ــد تطبیقهـــا عل ـــك بعـ ـــات االســـتبانة وذل ــد مـــن ثب أفـــراد العینـــة أجـــرى الباحـــث خطـــوات التأكـ
   .بطریقتین، وهما التجزئة النصفیة ومعامل ألفا كرونباخاالستطالعیة 

  : Split-Half Coefficient طریقة التجزئة النصفیة -1
 ، العینــة االســتطالعیة لحــساب ثبــات االســتبانة بطریقــة التجزئــة النــصفیةتــم اســتخدام درجــات

 مجــاللكــل حیــث قــام الباحــث بتجزئــة االســتبانة إلــى نــصفین، الفقــرات الفردیــة مقابــل الفقــرات الزوجیــة 
 ثم جرى تعدیل الطول باستخدام ، وذلك بحساب معامل االرتباط بین النصفین، االستبانةمجاالتمن 

  :یوضح ذلك) 8( والجدول  ن بروانسبیرمامعادلة 
   )8(الجدول 

  وكذلك االستبانة ككل قبل التعدیل ومعامل الثبات بعد التعدیل  االستبانة مجاالت من مجالیوضح معامالت االرتباط بین نصفي كل 

االرتباط قبل  عدد الفقرات المجال
 التعدیل

معامل الثبات بعد 
 التعدیل

 0.936 0.879  16  الدور الدیني: المجال األول 

 0.899 0.817  16  الدور التربوي: المجال الثاني

 0.903 0.863  *11  الدور االجتماعي: المجال الثالث

 0.968 0.939  18   السیاسي-الدور الوطني: المجال الرابع

 0.882 0.881  *61  الدرجة الكلیة

  ن النصفین غیر متساویینتم استخدام معادلة جتمان أل* 

 وهــذا یــدل علــى أن االســتبانة ،)0.882( أن معامــل الثبــات الكلــي )8(ل یتــضح مــن الجــدو 
  . من الثبات تطمئن الباحث إلى تطبیقها على عینة الدراسةعالیةتتمتع بدرجة 

  : طریقة ألفا كرونباخ -2
، وذلــك  وهــي طریقــة ألفــا كرونبــاخاســتخدم الباحــث طریقــة أخــرى مــن طــرق حــساب الثبــات  

 مجـــاالت مـــن مجـــال، حیـــث حـــصل علـــى قیمـــة معامـــل ألفـــا لكـــل إلیجـــاد معامـــل ثبـــات االســـتبانة
  :یوضح ذلك)  9( وكذلك لالستبانة ككل والجدول ،االستبانة
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  ) 9(الجدول 
   وكذلك لالستبانة ككل   االستبانةمجاالت من مجالیوضح معامالت ألفا كرونباخ لكل 

 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات المجال
 0.952  16  ینيالدور الد: المجال األول 

 0.915  16  الدور التربوي: المجال الثاني

 0.929  11  الدور االجتماعي: المجال الثالث

 0.945  18   السیاسي-الدور الوطني: المجال الرابع

 0.874  61  الدرجة الكلیة

 وهــذا یــدل علــى أن االســتبانة ،)0.874( أن معامــل الثبــات الكلــي )9(یتــضح مــن الجــدول 
، ویعنــي ذلــك أن یــة مــن الثبــات تطمــئن الباحــث إلـى تطبیقهــا علــى عینــة الدراســةتتمتـع بدرجــة عال

هذه األداة لو أعید تطبیقها على أفراد الدراسة أنفسهم أكثـر مـن مـرة لكانـت النتـائج مطابقـة بـشكل 
  .كامل تقریبًا ویطلق على نتائجها بأنها ثابتة

  : الدراسةإجراءات تطبیق أدوات: سابعاً 
خراجهـا      بعد التأكد  من صدق وثبـات االسـتبانة وصـالحیتها لقیـاس مـا وضـعت ألجلـه وتعـدیلها وإ

  :في صورتها النهائیة قام الباحث باإلجراءات التالیة 
حــصل الباحــث علــى كتــاب موجــه مــن عمــادة كلیــة الدراســات العلیــا بالجامعــة اإلســالمیة؛  -1

وابهم فــي محافظــات لتــسهیل مهمــة الباحــث فــي توزیــع االســتبانات علــى مــدیري المــدارس ونــ
ــم  ـــك) 4(غـــزة، وملحـــق رقـ وكـــذلك حـــصل علـــى كتـــاب موجـــه مـــن وزارة التربیـــة . یوضـــح ذل

 ) 5(  رقـم الملحـقو والتعلیم العالي لتسهیل مهمته لدى مدیري التربیة والتعلـیم فـي المنـاطق، 
 .یوضح ذلك 

ــتب) 30(علـــى التوجیهـــات والتـــسهیالت، قـــام الباحـــث بتوزیـــع الباحـــث بعـــد حـــصول  -2  انةاسـ
 .انة وثباتهاأولیة؛ للتأكد من صدق االستب

اســتبانة ) 236(اســتبانة واســترد ) 238(بعــد إجــراء الــصدق والثبــات قــام الباحــث بتوزیــع  -3
 .صالحة للتحلیل اإلحصائي

4-  ، تم ترقیم وترمیز أداة الدراسة، كما تم توزیع البیانات حسب األصول ومعالجتها إحصائیًا
 . نتائج الدراسةمن خالل جهاز الحاسوب للحصول على

  : اإلحصائیة المستخدمة في الدراسةالمعالجات: ثامنًا 
 Stochastic Package for   Social (SPSS)تم اسـتخدام البرنـامج اإلحـصائي   -1

Scienceلتحلیل البیانات ومعالجتها ،  .  
 : للتأكد من صدق وثبات أداة الدراسةاإلحصائیة التالیةالمعالجات استخدام تم  -2
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 التأكد من صـدق االتـساق الـداخلي لالسـتبانة، وذلـك بإیجـاد : باط بیرسونمعامل ارت
 .بین كل مجال والدرجة الكلیة لالستبانة" ارتباط بیرسون"معامل 

  معامل ارتباط سبیرمان براون للتجزئـة النـصفیة المتـساویة، ومعادلـة جتمـان للتجزئـة
ـــل ارتبــــاط ألفــــا ـــاخ النــــصفیة غیــــر المتــــساویة، ومعامـ كــــد مــــن ثبــــات أداة للتأ: كرونبـ

 .الدراسة
 

  : تم استخدام المعالجات اإلحصائیة التالیة لتحلیل نتائج الدراسة المیدانیة- 3     
  للسؤال األولوالمتوسطات الحسابیةالنسب المئویة . 
 للفـرض األول والثــاني  ،لبیـان داللـة الفـروق بـین متوسـطات عینتـین مـستقلتین: اختبـار ت

 .من السؤال الثاني
 للفـرض لبیان داللة الفروق بین متوسـطات ثـالث عینـات فـأكثر: لتباین األحاديتحلیل ا ،

  .الثالث والرابع من السؤال الثاني 
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  الفصل الخامس
  نتائج الدراسة وتفسیرها

  
  

  
 .النتائج المتعلقة بالسؤال األول: أوالً 

 .النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: ثانیاً 

 .النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث :ثالثاً 
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  الفصل الخامس
  نتائج الدراسة وتفسیرها

  :مقدمة 
یتــضمن هــذا الفــصل عرضــًا لنتــائج الدراســة، وذلــك مــن خــالل اإلجابــة عــن أســئلة الدراســة   

واستعراض أبرز نتائج االستبانة التي تم التوصل إلیها من خالل تحلیل فقراتها، بهدف التعرف علـى 
، ارة المدرســیة فــي تعزیــز األمــن الفكــري لــدى طلبــة المرحلــة الثانویــة فــي محافظــات غــزةدور اإلد

ـــتملت علــــى  ــرات الدراســــة التــــي اشـ ــ ــوف علــــى متغی النــــوع، المؤهــــل العلمــــي، ســــنوات الخدمــــة، (والوقــ
، وقــد تــم إجــراء المعالجــات اإلحــصائیة للبیانــات المتجمعــة مــن اســتبانة الدراســة باســتخدام )المدیریــة
، للحـصول علــى نتــائج الدراسـة التــي ســیتم )SPSS(لــرزم اإلحـصائیة للدراســات االجتماعیــة برنـامج ا

   .عرضها وتحلیلها في هذا الفصل
  

  :اإلجابة عن السؤال األول من أسئلة الدراسة
 المدارس الثانویة إداراتما درجة ممارسة " : السؤال األول من أسئلة الدراسة على ینص 

   ؟)عزیز األمن الفكري لدى الطلبة من وجهة نظر المدیرین ونوابهمبمحافظات غزة لدورهم في ت
  قـام الباحـث باسـتخدام التكــرارات والمتوسـطات والنـسب المئویــة، ولإلجابـة عـن هـذا التــساؤل

  :وضح ذلكیوالجدول التالي 
  

  الدور الدیني: المجال األول : أوالً 
  )10(جدول 

 وكذلكفقرات المجال األول  من فقرة والوزن النسبي لكل التكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعیاریة
  ) 236=ن(ترتیبها

ةالفقر   م  
مجموع 

 االستجابات
االنحراف  المتوسط

 المعیاري
الوزن 
 النسبي

 الترتیب

تهیئة البیئة المدرسیة ألداء الصلوات أثناء الدوام   1
  .المدرسي 

908 3.847 1.045 76.95 9 

 اإلسالمي في اللباس حث الطلبة على التزام السمت  2
  .والمظهر والسلوك 

1090 4.619 0.537 92.37 1 

تنظیم برامج ودورات ترفع مستوى الثقافة اإلسالمیة لدى   3
  .الطلبة 

946 4.008 0.755 80.17 7 

 2 89.07 0.621 4.453 1051  .إحیاء المناسبات الدینیة بمشاركة الطلبة   4

الل أنشطة العمل على ربط الطلبة بالمسجد من خ  5
  .مختلفة 

888 3.763 0.852 75.25 12 

 5 82.12 0.739 4.106 969  .تنظیم أنشطة ترسخ االنتماء للهویة اإلسالمیة   6
 10 76.10 0.916 3.805 898استضافة علماء شرعیین لطرح قضایا فكریة ذات عالقة   7
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ةالفقر   م  
مجموع 

 المتوسط االستجابات
االنحراف 
 المعیاري

الوزن 
 الترتیب النسبي

  . باألمن الفكري 
 4 82.97 0.702 4.148 979  .سالمیة توجیه الطلبة للفهم السلیم ألحكام الشریعة اإل  8
 6 80.42 0.668 4.021 949  .تعزیز استقاللیة الشخصیة اإلسالمیة   9

 8 77.63 0.768 3.881 916  .توعیة الطلبة بالتحدیات الفكریة التي تواجه األمة   10

حث المعلمین على تعزیز القیم اإلسالمیة في نفوس   11
   . الطلبة من خالل المواقف التعلیمیة

1036 4.390 0.605 87.80 3 

توظیف الصحافة المدرسیة في إبراز خصائص الشریعة   12
  .اإلسالمیة كالتوازن والوسطیة 

864 3.661 0.822 73.22 14 

 16 67.20 0.805 3.360 793  تنظیم أنشطة تبرز التصور اإلسالمي للفنون واآلداب   13
 11 76.10 0.791 3.805 898  .یحتذى بها إبراز الشخصیات الفكریة اإلسالمیة كقدوات   14

تبصیر الطلبة بنظرة اإلسالم إلى طبیعة العالقة مع   15
  . غیر المسلمین 

824 3.492 0.833 69.83 15 

تبصیر الطلبة بطبیعة التفاوت في االلتزام باإلسالم بین   16
  .عامة الناس 

873 3.699 0.725 73.98 13 

  78.82 7.761 63.059 14882  الدرجة الكلیة للمجال  

  :)10(یتضح من الجدول 
  : كانتالمجال في هذا تینأن أعلى فقر 

 حـــث الطلبـــة علــى التـــزام الـــسمت اإلســالمي فـــي اللبـــاس والمظهـــر "والتـــي نـــصت علــى)  2(الفقــرة -
  .%)92.37(احتلت المرتبة األولى بوزن نسبي قدره "  والسلوك

عــزى هــذا فــي نظــر الباحــث إلــى ُ ، ومحــافظتهم علــى  بتعــالیم اإلســالممــدیرین ونــوابهم ال التــزام     وی
العادات والتقالید التي یتمسك بهـا شـعبنا الفلـسطیني، وأن هـذا األمـر یـأتي فـي سـیاق الحـدیث الیـومي 

  . تنفیذا لقواعد االنضباط المدرسي الطلبةمع 
 الثــانيلمرتبــة احتلــت ا"  إحیــاء المناســبات الدینیــة بمــشاركة الطلبــة "والتــي نــصت علــى)  4(الفقــرة -

   %).80.07.26(بوزن نسبي قدره 
    ویعزى هـذا إلـى أن إحیـاء المناسـبات الدینیـة بمـشاركة الطلبـة هـو عمـل دائـم یقـوم بـه الطلبـة مـن 
ــضا إلــــى تقــــدیس  عــــزى أیـ ـــال منهجیــــة المدرســــیة المعروفـــة، ویٌ ــالل اإلذاعــــة المدرســـیة واألنــــشطة ال خـ

وحـرص المـدیرین علـى االسـتفادة مـن هـذه المناسـبات فـي المناسبات الدینیـة فـي المجتمـع الفلـسطیني 
  .غرس القیم اإلسالمیة 
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  :ت كانالمجال في هذا تینوأن أدنى فقر 
ـــي نــــصت علـــى)  15(الفقـــرة - ــر "والت  تبــــصیر الطلبـــة بنظــــرة اإلســـالم إلــــى طبیعـــة العالقــــة مـــع غیــ

سبة كبیــرة بحــسب ، وهــي نــ%)69.83(بــوزن نــسبي قــدره الرابعــة عــشر احتلــت المرتبــة "  المــسلمین
  .الجدول أدناه 

     ویرجــع هــذا كمــا یــرى الباحــث إلــى اطــالع المــدیرین ونــوابهم علــى طبیعــة عالقــة المــسلمین مــع 
الطلبـة تزویـد لتركیـز علـى هـذا الجانـب لیـرون ضـرورة ا المـدیرین معظمغیرهم من الشعوب، كما أن 

، قطـاع غـزة فیهـا طائفـة مـن النـصارى  خاصـة أن منطقـةغیـر المـسلمین بالخبرة الكافیة للتعامل مع 
  .ویزورها متضامنون من غیر المسلمین

یرجع أیضا إلى أن المدارس الفلسطینیة تفتقر لوجود المـسیحیین فـي المـدارس، حیـث تخـصص     و 
خــاص لتبــصیر الطلبـة بنظــرة اإلســالم إلــى مــدارس خاصــة بهـم ممــا یتطلــب قیــام المـدیرین بــدور لهـم 

  .لمسلمینطبیعة العالقة مع غیر ا
احتلــت " تنظــیم أنــشطة تبــرز التــصور اإلســالمي للفنــون واآلداب  "والتــي نــصت علــى)  13(الفقــرة -

  .، وهي نسبة متوسطة%)67.20(بوزن نسبي قدره األخیرة المرتبة 
    وفي نظر الباحـث فـإن إبـراز التـصور اإلسـالمي للفنـون واآلداب یحتـاج إلـى علمـاء متخصـصین 

لعـــدم تخصـــصهم فـــي الفقـــه مـــدیرون ونـــوابهم التطـــرق إلـــى هـــذا الموضـــوع فـــي الـــشریعة، ویخـــشى ال
، باإلضافة إلى أن كثیرا من قضایا الفـن واألدب قـضایا مختلـف فیهـا بـین الفقهـاء، وأنـه ال اإلسالمي

ام الفنــون واآلداب ممــا یجعــل المــدیرین  یوجــد تــصور ثابــت راســخ لــدى كثیــر مــن المــدیرین عــن أحكــ
  .نشطة كالموسیقى والنحت والرسمیحجمون عن تنظیم هذه األ

، حیـث إن المـدیرین كبیـرة، و هي نـسبة %)78.82(ما الوزن النسبي للمجال ككل حصل على أ    
ونوابهم یقومـون بـأدوارهم الدینیـة بـشكل یـومي وكجـزء مـن عملهـم الرسـمي، وأن تعزیـز األمـن الفكـري 

  . نوابهمه مساحة كبیرة في عمل المدیرین و لدى الطلبة ل
لإلجابـة علـى تـساؤالت الدراسـة قـام الباحـث باعتمــاد المعیـار التـالي للحكـم علـى الدرجـة و الــوزن     

ــلم  ــق ســ ــتبانة، وفـــ ـــي( النــــسبي لكـــــل االســ ـــرت الخماسـ ـــى اســـــتخدام التكـــــرارات و ) لیكــ وباإلضـــــافة  إلـ
لـى تـم ترمیـز و إدخـال البیانـات إ: المتوسطات الحسابیة والنسب المئویة والجدول التـالي یوضـح ذلـك

ــة االســــتخدام  ــي لدرجــ ـــرت الخماســ ــسب مقیــــاس لیكـ ــي حــ ــ ـــب اآلل ـــدا، 1( الحاسـ ــة جـ ــــة، 2 قلیلــ  3 قلیل
الحــدود الــدنیا و ( ، و لتحدیــد طــول فتــرة مقیــاس لیكــرت الخماســي ) كبیــرة جــدا5 كبیــرة، 4متوســطة، 

، ثــم تقــسیمه علــى عــدد فتــرات )4=1-5( المــستخدم فــي محــاور الدراســة، تــم حــساب المــدى ) العلیــا
، بعد ذلك تم إضافة هذه القیمة إلـى )0.8=4/5( یاس الخمسة  للحصول على طول الفقرة، أي المق

  .وذلك لتحدید الحد األعلى للفترة األولى و هكذا) وهي الواحد الصحیح( أقل قیمة في المقیاس 
   :التالي یوضح أطول الفترات كما یليجدول ال و 
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و من الجدول یتضح لنا بأن الدرجة التي ستحصل علیها مجاالت االستبانة سیتم اعتمادها وفق 

  )45- 41: 2001أبو صالح، (  .هذا المعیار
  
  
  
  

  كبیرة جدا  كبیرة  متوسطة  ضعیفة  ضعیفة جدا  درجة الموافقة
  5  4  3  2  1  الوزن

  5- 4.2  4.2- 3.4   3.4- 2.6  2.6-1.8   1.8-1  المتوسط
  100- 85  84- 69  68- 53  52- 37  36- 20  الوزن النسبي
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  الدور التربوي: المجال الثاني: ثانیاً 
  )11(جدول 

وكذلك ترتیبها فقرات المجال الثاني  من فقرةالتكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعیاریة والوزن النسبي لكل 
  )236 =ن(

ةالفقر   م  
مجموع 

االنحراف  المتوسط االستجابات
 المعیاري

الوزن 
 الترتیب النسبي

 1 89.58 0.587 4.479 1057  .المدرسة تهیئة بیئة تعلیمیة آمنة داخل   1

2  
رحالت ،إذاعة ،ندوات ( توظیف األنشطة المدرسیة 

) ،مجالت ،مسابقات ،محاضرات ،مخیمات صیفیة  
  .في تعزیز األمن الفكري 

952 4.034 0.793 80.68 3 

عقد دورات تربویة لتدریب المعلمین على تعزیز األمن   3
 14 64.24 1.507 3.212 758  .الفكري 

تزوید المعلمین بالمعلومات الالزمة عن الخلفي الفكریة   4
 12 66.36 0.848 3.318 783  .للطلبة 

التعاون مع المشرفین التربویین في تنفیذ أنشطة تعزز   5
 15 62.37 0.956 3.119 736  .األمن الفكري 

التعاون مع المرشد التربوي في عالج االنحرافات الفكریة   6
 2 83.47 0.749 4.174 985  .لدى الطلبة 

التواصل مع القائمین على البرامج الدراسیة في وزارة   7
 16 61.86 1.002 3.093 730  التربیة والتعلیم لتضمینها مفاهیم تعزیز األمن الفكري 

 6 77.29 0.845 3.864 912  .رصد مظاهر االنحراف الفكري لدى الطلبة   8

نحراف الفكري تنظیم حمالت توعیة للحد من مظاهر اال  9
 9 71.02 0.876 3.551 838  ) .الغلو والتطرف واالنحالل ( مثل 

توجیه الطلبة لتوظیف تقنیات االتصال الحدیثة في   10
 11 67.80 0.856 3.390 800  اكتساب مفاهیم األمن الفكري 

 7 76.44 0.826 3.822 902  .تزوید المكتبة  المدرسیة بكتب تعزز ثقافة األمة   11
 5 78.14 0.825 3.907 922  .تاحة الفرصة للطلبة للتعبیر عن آرائهم واتجاهاتهم إ  12

قامة   13 عقد الندوات الفكریة والمهرجانات الوطنیة وإ
 10 69.58 0.947 3.479 821  .المعارض 

التشجیع على إجراء بحوث تعزز مفاهیم األمن الفكري    14
 13 65.00 0.968 3.250 767  .لدى الطلبة 

 8 71.10 0.871 3.555 839  .شر ثقافة الحوار وأدب االختالف بین الطلبة ن  15

توزیع الطلبة على الفصول توزیعًا تربویًا للحد من   16
 4 80.59 0.867 4.030 951  . الشللیة كعالج للمشكالت الفكریة

  72.84 8.941 58.275 13753  الدرجة الكلیة للمجال  
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  :)11(یتضح من الجدول 
  : كانتالمجال في هذا تین فقر أن أعلى

احتلــت المرتبــة األولــى "   بیئــة تعلیمیــة آمنــة داخــل المدرســةعلــىتهیئــة  "والتــي نــصت )  1(الفقــرة -
  .، وهي نسبة كبیرة جدًا %)89.58(بوزن نسبي قدره 

عزى هذا في نظر الباحث إلى أن تهیئة بیئة تعلیمیة آمنة هي من مسئولیات المدیرین ونـوابهم     وی
  .ألساسیة ووظائفهم األولیة في المدرسة ولذلك احتلت المرتبة األولىا

 التعــاون مـــع المرشــد التربـــوي فــي عـــالج االنحرافــات الفكریـــة لـــدى "والتـــي نــصت علـــى)  6(الفقــرة -
  .، وهي نسبة كبیرة%)83.47( بوزن نسبي قدره ةالثانیاحتلت المرتبة " الطلبة 

م المــدیرین ونــوابهم لــدور المرشـــد التربــوي واالســتفادة مـــن     وهــذا یرجــع كمــا یـــرى الباحــث إلــى فهـــ
خبرتــه فــي عــالج االنحرافــات الفكریــة لــدى الطلبــة، حیــث إنــه أقــدر مــن غیــره علــى التعامــل مــع فئــة 

  .الشباب في سن المراهقة 
  :ت كانالمجال في هذا تینوأن أدنى فقر 

 في تنفیذ أنشطة تعزز األمن الفكريالتعاون مع المشرفین التربویین  "والتي نصت على  )5(الفقرة -
  .، وهي نسبة متوسطة%)62.37(بوزن نسبي قدره الرابعة عشر احتلت المرتبة " 

    وهذا یٌعزى في نظر الباحث إلى ضعف اهتمام المشرفین التربویین بموضوع األمن الفكري علـى 
وقــد یعـود هــذا إلــى أهمیتـه ممــا یعكــس غیـاب هــذا الموضــوع عـن المنــاهج الفلــسطینیة بـشكل ظــاهر، 

  .ضعف التعاون عموما بین المشرفین والمدیرین فیما یتعلق بالنواحي الفكریة للطلبة 
التواصل مع القائمین على البرامج الدراسیة في وزارة التربیة والتعلـیم  "والتي نصت على)  7(الفقرة -

، وهـي %)61.86(بي قـدره بـوزن نـساألخیـرة احتلت المرتبة " لتضمینها مفاهیم تعزیز األمن الفكري 
  .نسبة متوسطة

مباشر مع مدیري    وهذا یرجع إلى أن القائمین على البرامج الدراسیة في الوزارة لیسوا على تواصل 
ممـــا یجعـــل التواصـــل معهـــم صـــعبا، حیـــث یحتـــاج إلـــى إجـــراءات إداریـــة وتسلـــسل المـــدارس ونـــوابهم، 

  .ل لصعوبته وظیفي یجعل المدیرین والنواب یحجمون عن هذا التواص
 إشـراك القـائمین علـى البـرامج الدراسـیة فـي الـوزارة للمـدیرین فـي تخطـیط ضـعف   ویرجـع أیـضا إلـى 

  .المناهج واألنشطة الال منهجیة 
كبیــرة، ممــا یــشیر إلــى أن ، وهــي نــسبة %)72.84(أمــا الــوزن النــسبي للمجــال ككــل حــصل علــى    

في تعزیز األمـن الفكـري لـدى هم یقومون بدورهم ، وأنتطویر أدائهم التربويب یقوموننوابهم المدیرین و 
تــضمین المنــاهج الفلــسطینیة مفــردات اإلدارات التربویــة، مــن أجــل ن و مــع المــشرفییتعــاونون الطلبـة، و 

  .تخص معالجة االنحرافات الفكریة لدى الطلبة
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  الدور االجتماعي: المجال الثالث: ثالثاً 

  )12(جدول 
وكذلك ترتیبها فقرات المجال الثالث  من فقرةحرافات المعیاریة والوزن النسبي لكل التكرارات والمتوسطات واالن

  )236 =ن(

ةالفقر   م  
مجموع 

 المتوسط االستجابات
االنحراف 
 المعیاري

الوزن 
 الترتیب النسبي

تعزیز العادات والتقالید االجتماعیة السلیمة التي تعزز   1
  .األمن الفكري لدى الطلبة 

981 4.157 0.775 83.14 5 

2  
الجامعات، ( التواصل مع مؤسسات المجتمع المحلي 

النوادي ،الجمعیات،وسائل اإلعالم، مراكز البحوث ، 
  .لتنفیذ برامج تعزز األمن الفكري ) مساجد 

855 3.623 0.917 72.46 9 

تشجیع الطلبة على المشاركة في أنشطة تطوعیة   3
  .وفعالیات مجتمعیة تعزز االنتماء للمجتمع 

894 3.788 0.844 75.76 7 

توجیه أولیاء أمور الطلبة إلى أسالیب التواصل الفكري   4
  . مع أبنائهم 

869 3.682 0.925 73.64 8 

استضافة  قیادات العمل االجتماعي في لقاءات مع   5
  .الطلبة لمناقشة قضایا المجتمع الفكریة 

833 3.530 0.969 70.59 11 

 4 83.47 0.726 4.174 985  .الطلبة والمعلمین تعمیق  ثقافة التسامح بین   6

تشكیل لجان للوساطة الطالبیة لحل المشكالت بین   7
  .الطلبة 

840 3.559 0.866 71.19 10 

العمل على بناء عالقات طیبة داخل المجتمع المدرسي   8
.  

1013 4.292 0.586 85.85 2 

 3 84.32 0.672 4.216 995  .تنمیة روح التكافل والعمل الفریقي بین الطلبة   9

التعاون مع الهیئة التدریسیة في توعیة الطلبة بحقوقهم   10
  .وواجباتهم 

975 4.131 0.705 82.63 6 

 –صحیًا ( مساعدة الطلبة من  ذوي الحاجات الخاصة   11
  ) . اقتصادیًا –اجتماعیا ً 

1013 4.292 0.693 85.85 1 

  78.99 5.735 43.445 10253  الدرجة الكلیة للمجال  

  :)12(یتضح من الجدول 
  : كانتالمجال في هذا تینأن أعلى فقر 

ـــى)  11(الفقـــــرة - ــي نـــــصت علــ ــــة  "والتـــ ــات الخاصـ ـــن  ذوي الحاجـــ ــــة مــ ــــساعدة الطلبـ ـــحیًا ( مـ  –صــ
، وهــي نــسـبة كبیــرة %)85.85(احتلــت المرتبــة األولــى بــوزن نــسبي قــدره "   )  اقتــصادیاً – ً اجتماعیــا

  .جداً 
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 مـــساعدة المـــدیرین للطلبـــة مـــن ذوي الحاجـــات الخاصـــة یعتبـــر مـــن أعمـــال      وهـــذا یعـــزى إلـــى أن
المدیرین األساسیة، ویستطیع مدیرو المدارس تجنید كافة الطاقات لتحقیق هذا النشاط في مدارسهم، 
حیث إن مساعدة هؤالء الطالب یعتبر من أعمال الخیر التي یتنـافس فیهـا الجمیـع، وكمـا یرجـع إلـى 

 تــوفیر احتیاجـات الطالــب االقتــصادیة والــصحیة واالجتماعیـة تــسهم فــي اســتقرار إیمـان المــدیرین بــأن
  .شخصیة الطالب ، ومن ثم إقباله على العملیة التعلیمیة بدافعیة عالیة 

ــــى بنــــاء عالقــــات طیبــــة داخــــل المجتمــــع المدرســــي "والتــــي نــــصت علــــى)  8(الفقــــرة  -              "العمــــل عل
  .، وهي نسبة كبیرة جدًا %)85.85(ن نسبي قدره  بوز األولى مكرر احتلت المرتبة

اهتمـام المـدیرین علـى     وهذا یرجع إلى أن بناء العالقات الطلبة داخل المجتمـع المدرسـي یـستحوذ 
ونوابهم انطالقا مـن قنـاعتهم بـأن العمـل التربـوي والتعلیمـي ال یمكـن أن یـنجح إال فـي مثـل هـذا الجـو 

  . أنفسهم وبین الطلبة أنفسهم وبین المعلمین والطلبة من العالقات الطیبة بین المعلمین
  :ت كانالمجال في هذا تینوأن أدنى فقر 

احتلـت "   تشكیل لجان للوساطة الطالبیـة لحـل المـشكالت بـین الطلبـة"والتي نصت على )7(الفقرة -
  .، وهي نسبة كبیرة %)71.19(بوزن نسبي قدره الخامسة عشر المرتبة 

 علـى هـذه اللجـان اعتمـادا دائمـا لمـا إلـى االعتمـاد المـدیرون والنـواب یـث یلجـأكبیرة، ح   وهي نسبة 
لقــدرة علــى إدارة وتفعیــل ومــن خاللهــا یكتــسب الطلبــة اتحققــه مــن الحــد مــن المــشكالت بــین الطلبــة، 

  .الطالبیة في حل المشكالتوالمشاركة اللجان 
عي في لقاءات مع الطلبـة لمناقـشة  استضافة  قیادات العمل االجتما"والتي نصت على)  5(الفقرة -

  .، وهي نسبة كبیرة%)70.59(بوزن نسبي قدره األخیرة احتلت المرتبة "  قضایا المجتمع الفكریة
كریـة قـضایا المجتمـع الفاستضافة قیـادات العمـل االجتمـاعي لمناقـشة یقومون بفالمدیرون والنواب    

ــا یـــساعد علـــى حلهـــا ــة، ممـ ــى المجتمـــع المحلــــي تـــاح الم، وهـــذا یعكـــس مـــدى انفمـــع الطلبـ درســـة علـ
   .واالستفادة من إمكانیاته 

  .، وهي نسبة كبیرة %)78.99(أما الوزن النسبي للمجال ككل حصل على 
حث هذا إلى قدرة المدیرین ونوابهم على االستفادة من المجتمع المحلي، وتـسخیره ویعزو البا

واســتعداده للتعـاون مــع المدرســة كمؤســسة ي تعزیــز األمــن الفكــري لـدى الطلبــة، للقیـام بــدور واضــح فـ
  .رائدة من مؤسسات المجتمع 
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   السیاسي-الدور الوطني: المجال الرابع: رابعاُ 
  )13(جدول 

وكذلك ترتیبها فقرات المجال الرابع  من فقرةالتكرارات والمتوسطات واالنحرافات المعیاریة والوزن النسبي لكل 
  ) 236=ن(

ةالفقر   م  
مجموع 

جاباتاالست  
االنحراف  المتوسط

 المعیاري
الوزن 
 الترتیب النسبي

 5 83.73 0.671 4.186 988  .تمّثل القدوة  للطلبة في االنتماء للوطن وقضایاه   1
 1 87.29 0.711 4.364 1030  .إحیاء المناسبات الوطنیة بمشاركة الطلبة فیها   2

) مسابقات،حمالت،مخیمات صیفیة(تنظیم أنشطة هادفة   3
  .سیخ قیم المواطنة الصالحة لتر 

911 3.860 0.805 77.20 11 

الدعوة للوحدة الوطنیة ونبذ االنقسام، ومنع المشاجرات   4
  .الحزبیة 

995 4.216 0.772 84.32 4 

تنفیذ فعالیات ترفع وعي  الطلبة بثوابت القضیة   5
  .الفلسطینیة 

954 4.042 0.771 80.85 6 

ب الفلسطیني الستعادة نشر ثقافة المقاومة كحق للشع  6
  .حقوقه 

953 4.038 0.924 80.76 7 

تشجیع الطلبة على المشاركة في المسیرات   7
. واالعتصامات والمؤتمرات التي تعنى بالقضایا الوطنیة 

872 3.695 0.994 73.90 13 

حث المعلمین على توظیف تكنولوجیا التعلیم في عرض   8
  .مشاهد وطنیة وتاریخیة 

890 3.771 0.894 75.42 12 

إقامة معارض أدبیة وفنیة تعزز روح االنتماء الوطني   9
  .لفلسطین 

834 3.534 0.960 70.68 17 

 للقدس كعاصمة ةالعمل على إبراز المكانة المتمیز   10
  .فلسطین 

1024 4.339 0.717 86.78 2 

عقد محاضرات لتوعیة الطلبة بأسالیب االحتالل في   11
  .اإلسقاط األمني 

867 3.674 0.950 73.47 14 

تعزیز الشعور لدى الطلبة بالمسئولیة الفردیة عن وطنهم   12
  .وأمنه ومقدراته 

939 3.979 0.774 79.58 8 

 –القادة ( التأكید على تقدیر الشخصیات الوطنیة    13
  ). الجرحى –الشهداء 

1017 4.309 0.673 86.19 3 

14  
هداء تشجیع الطلبة على تنظیم زیارات لذوي الش

والجرحى واألسرى وأصحاب البیوت التي هدمها 
  .االحتالل 

855 3.623 0.940 72.46 16 

في )  مجالت –إذاعة ( توظیف الصحافة المدرسیة   15
  .التحذیر من اإلشاعات التي یبثها أعداء الوطن 

936 3.966 0.819 79.32 9 
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 18 61.78 1.158 3.089 729  .تعزیز الدیمقراطیة من خالل إجراء انتخابات طالبیة   16

إبراز دور الجهاد في سبیل اهللا كوسیلة لتحریر األرض   17
  .واإلنسان والمقدسات 

933 3.953 0.914 79.07 10 

تشجیع الطلبة على متابعة القضایا السیاسیة والفكریة   18
  .المعاصرة محلیًا وعالمیًا 

856 3.627 0.878 72.54 15 

  78.07 10.110 70.267 16583  الدرجة الكلیة للمجال  

  :)13(یتضح من الجدول
  : كانتالمجال في هذا تینأن أعلى فقر 

احتلــت المرتبــة "   إحیــاء المناســبات الوطنیــة بمــشاركة الطلبــة فیهــا"والتــي نــصت علــى)  2(الفقــرة -
  .، وهي نسبة كبیرة جدًا %)87.29(األولى بوزن نسبي قدره 

نـــاك تعلیمــات إداریـــة وتربویــة مـــن الــوزارة تحـــث مـــدیري     وهــذا یرجـــع فــي نظـــر الباحــث إلـــى أن ه
ـــدیرین یقومـــــون بإحیـــــاء  ــافة إلـــــى أن المــ ــة المختلفـــــة، إضـــ ـــبات الوطنیـــ ــى إحیـــــاء المناســ ـــدارس علـــ المــ

  .المناسبات الوطنیة كجزء من اهتمامهم بمناسبات وطنهم ومجتمعهم الفلسطیني
"   للقـــدس كعاصــمة فلـــسطینةتمیــز العمــل علـــى إبــراز المكانـــة الم "والتـــي نــصت علـــى)  10(الفقــرة -

  .، وهي نسبة كبیرة جدًا %)86.78( بوزن نسبي قدره الثانياحتلت المرتبة 
عزى هذا في نظر الباحث إلى أن مدیري المدارس ینظرون إلى القـدس مـن ناحیـة دینیـة كجـزء      ویٌ

  .یة كعاصمة لفلسطینمن العقیدة، ولذلك فهم یعملون على إبراز مكانتها الدینیة والتاریخیة والسیاس
  :ت كانالمجال في هذا تینوأن أدنى فقر 

"  إقامــة معـارض أدبیـة وفنیــة تعـزز روح االنتمــاء الـوطني لفلــسطین "والتـي نــصت علـى)  9(الفقـرة -
  .، وهي نسبة كبیرة %)70.68(بوزن نسبي قدره الرابعة عشر احتلت المرتبة 

ویبرز مواهبهم , ویفرغ طاقاتهم, نیة یستهوي الطلبة   وهذا یرجع إلى أن إقامة المعارض األدبیة والف
  .ویجعلهم أقل تعرضًا لالنحرافات الفكریة من خالل القدرة على التعبیر الفني بحریة , وهوایاتهم

احتلــت "   تعزیــز الدیمقراطیــة مــن خــالل إجــراء انتخابــات طالبیــة"والتــي نــصت علــى)  16(الفقــرة -
  .، وهي نسبة متوسطة %)61.78(بوزن نسبي قدره األخیرة المرتبة 

عــزى هــذا مــن وجهــة نظــر الباحــث إلــى  األنــشطة التــي تعــزز الدیمقراطیــة فــي المقــررات ضــعف    ویُ
ــسان الـــسیاسیة ــاقش حقـــوق اإلنــ ــردات تنــ ــیس فـــي المقــــررات الدراســـیة مفــ ــا ال توجــــد ،الدراســـیة، فلــ  كمــ

ــة ــالس طالبیـ ـــوزارة بتـــشكیل مجـ ـــة وتربویـــة مـــن ال نـــات طالبیـــة فـــي المـــدارس  أو برلما،تعلیمـــات إداری
  .الثانویة 

  .، وهي نسبة كبیرة %)78.07(أما الوزن النسبي للمجال ككل حصل على 
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بــین المجـــاالت مــع فـــارق بــسیط عـــن الـــدور       ویالحــظ أن الـــدور االجتمــاعي احتـــل أعلــى مرتبـــة
 بــشكل ، وهــذا یرجــع فــي نظــر الباحــث إلــى طبیعــة المجتمــع الفلــسطیني الــذي یتمیــز)78.8( الــدیني 

عــام بـــروح اجتماعیـــة ودینیـــة عالیـــة، انطالقـــا مـــن أن التربیـــة الدینیـــة واالجتماعیـــة هـــي األســـاس فـــي 
  .تشكیل شخصیة الناشئة التي یریدها المجتمع والتي تنطلق منها فلسفة التربیة في فلسطین 

التقالید ات و نوابهم بما یشمل من تعزیز للعادث أن الدور االجتماعي للمدیرین و كذلك یرى الباح    و 
ــسلیمة، و  ــع مؤســــسااالجتماعیـــة الـ ــع المحلـــي، و التواصــــل مـ ــلت المجتمـ ــوعي، وتنمیــــة روح العمــ  التطـ

مـــن نـــوابهم قـــادرین علـــى تعزیـــز األ الطلبـــة، كـــل هـــذا یجعـــل المـــدیرین و العمـــل الفریقـــي بـــینالتكافـــل و 
  .متدرج عبر منهاج خفي مصاحب لكل األنشطة المدرسیةالفكري لدى الطلبة بشكل سهل و 

  
  :اإلجابة عن السؤال الثاني من أسئلة الدراسة

  ىمستو هل توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند  ":  السؤال الثاني من أسئلة الدراسة علىینص 

)α ≥ 0.05 (  المدارس الثانویة بمحافظات غزة لدورهم إداراتبین متوسطات درجات ممارسة 
النوع، : ( تالیة نوابهم تعزى للمتغیرات الفي تعزیز األمن الفكري من وجهة نظر المدیرین و 

 ؟) المدیریة ،المؤهل العلمي، سنوات الخدمة

  :و یتفرع من السؤال الثاني أربع فرضیات فرعیة سوف یتم عرضها كالتالي
  :الذي ینص علىعلى الفرض األول و اإلجابة  -1

ــة إحـــصائیة عنـــد مـــستوى داللـــة  ــط بـــین متو  ) α ≥ 0.05(ال توجـــد فـــروق ذات داللـ سـ
 المدارس الثانویة بمحافظـات غـزة لـدورهم فـي تعزیـز إداراتتقدیرات عینة الدراسة لدرجة ممارسة 

 ).، إناثذكور( نوابهم تعزى لمتغیر النوع األمن الفكري من وجهة نظر المدیرین و 
  :یوضح ذلك) 14(والجدول "  T. test "اختبارباستخدام ولإلجابة عن هذا الفرض قام الباحث 

  )14(جدول 
  )ىنثأذكر، ( النوعلالستبانة تعزى لمتغیر " ت"المتوسطات واالنحرافات المعیاریة وقیمة 

االنحراف   المتوسط العدد الجنس المجاالت
  مستوى الداللة قیمة الداللة "ت"قیمة   المعیاري

  الدور الدیني: المجال األول  6.956 63.559 102 ذكر
 8.328  62.679  134 أنثى

0.862 
 

0.389 
 

غیر دالة 
 إحصائیة

  الدور التربوي: المجال الثاني 8.460 58.029 102 ذكر
 9.318  58.463  134 أنثى

0.368 
 

0.713 
 

غیر دالة 
 إحصائیة

الدور : المجال الثالث 5.598 43.098 102 ذكر
 5.845  43.709  134 أنثى  االجتماعي

0.810 
 

0.419 
 

غیر دالة 
 إحصائیة

 -لدور الوطنيا: المجال الرابع 10.358 70.784 102 ذكر
 9.939  69.873  134 أنثى  السیاسي

0.685 
 

0.494 
 

غیر دالة 
 إحصائیة



120 

 الدرجة الكلیة 26.215 235.471 102 ذكر
 28.974  234.724  134 أنثى

0.204 
 

0.838 
 

غیر دالة 
 إحصائیة

1.96) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 234(الجدولیة عند درجة حریة " ت"قیمة   

2.58) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 234(الجدولیة عند درجة حریة " ت"قیمة   
جمیـــع  الجدولیـــة فـــي" ت" مـــن قیمــة اقــلالمحـــسوبة " ت" أن قیمـــة )14(یتــضح مـــن الجــدول 

أنه ال توجد فـروق ذات داللـة إحـصائیة عنـد مـستوى وهذا یدل على ، المجاالت والدرجة الكلیة لالستبانة
بـــین متوســط تقـــدیرات عینـــة الدراســة لدرجـــة ممارســـة مــدیري المـــدارس الثانویـــة  ) α ≥ 0.05(داللــة 

نوابهم تعزى لمتغیـر النـوع بمحافظات غزة لدورهم في تعزیز األمن الفكري من وجهة نظر المدیرین و 
  ).، إناثذكور( 

ــوابهم ف ــدیرات ونـ ـــشابه أدوار المــــدیرین والمـ ــث إلـــى ت یمـــا یتعلــــق  ویرجـــع هـــذا مـــن وجهـــة نظــــر الباحـ
 یخــتص بــه مــدیر ذكـــر أو بممارســتهم لتعزیــز األمــن الفكــري لــدى الطلبــة، فتعزیــز االمــن الفكــري ال

، واألمــر یتوقــف علــى ممارســة الــدور أو عــدم ممارســته ویرجــع إلــى تــساوي الجنــسین فــي مــدیرة أنثــى
  .الشعور بالمسئولیة عن تعزیز االمن الفكري لدى الطلبة 

  
  : والذي ینص علىثانيالاإلجابة على الفرض  -2

بـین متوسـط تقـدیرات عینـة  ) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة 
 المدارس الثانویة بمحافظات غـزة لـدورهم فـي تعزیـز األمـن الفكـري إداراتالدراسة لدرجة ممارسة 

  ).ماجستیر فأعلى, بكالوریوس(من وجهة نظر المدیرین ونوابهم تعزى لمتغیر المؤهل العلمي 
  :یوضح ذلك) 15(والجدول "  T. test "اختبارباستخدام ولإلجابة عن هذا الفرض قام الباحث 

  )15(جدول 
, بكالوریوس(لالستبانة تعزى لمتغیر المؤهل العلمي " ت"المتوسطات واالنحرافات المعیاریة وقیمة 

  ).دراسات علیا

االنحراف   المتوسط العدد المؤهل المجاالت
  مستوى الداللة قیمة الداللة "ت"قیمة   یاريالمع

الدور : المجال األول  7.628 63.429 182 سبكالوریو 
 8.143  61.815  54 ماجستیر فأعلى  الدیني

1.344 
 

0.180 
 

غیر دالة 
 إحصائیة

الدور : المجال الثاني 8.480 58.846 182 سبكالوریو 
 10.198  56.352  54 ستیر فأعلىماج  التربوي

1.809 
 

0.072 
 

غیر دالة 
 إحصائیة

الدور : المجال الثالث 5.613 43.978 182 سبكالوریو 
 5.831  41.648  54 ماجستیر فأعلى  االجتماعي

2.655 
 

0.008 
 

دالة عند 
0.01 

الدور : المجال الرابع 10.144 70.418 182 سبكالوریو 
 10.075  69.759  54 تیر فأعلىماجس   السیاسي-الوطني

0.419 
 

0.675 
 

غیر دالة 
 إحصائیة

 الدرجة الكلیة 26.709 236.670 182 سبكالوریو 
 30.676  229.574  54 ماجستیر فأعلى

1.656 
 

0.099 
 

غیر دالة 
 إحصائیة

1.96) = 0.05(وعند مستوى داللة ) 234(الجدولیة عند درجة حریة " ت"قیمة   
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2.58) = 0.01(ستوى داللة وعند م) 234(الجدولیة عند درجة حریة " ت"قیمة   

جمیــع  الجدولیــة فــي" ت" مــن قیمــة اقــلالمحــسوبة " ت" أن قیمــة )18(یتــضح مــن الجــدول 
ال توجـد فـروق ذات   أنـهوهـذا یـدل علـى، عدا المجال الثالـث، المجاالت والدرجة الكلیة لالستبانة

اسـة لدرجـة ممارسـة بـین متوسـط تقـدیرات عینـة الدر  ) α ≥ 0.05(داللة إحصائیة عند مستوى داللة 
مـدیري المـدارس الثانویـة بمحافظــات غـزة لـدورهم فــي تعزیـز األمـن الفكـري مــن وجهـة نظـر المــدیرین 

  ).دراسات علیا, بكالوریوس(ونوابهم تعزى لمتغیر المؤهل العلمي 
 المجــال الثالــث، الجدولیــة فــي" ت" مــن قیمــة أكبــرالمحــسوبة " ت" قیمــة أنیتــضح كمــا       

بـین متوسـط تقـدیرات  ) α ≥ 0.05( فـروق ذات داللـة إحـصائیة عنـد مـستوى داللـة وجودوهذا یدل 
عینـــة الدراســـة لدرجـــة ممارســـة مـــدیري المـــدارس الثانویـــة بمحافظـــات غـــزة لـــدورهم فـــي تعزیـــز األمـــن 

  ).دراسات علیا, بكالوریوس(الفكري من وجهة نظر المدیرین ونوابهم تعزى لمتغیر المؤهل العلمي 
البكــالوریوس ا مــن وجهــة نظــر الباحــث إلــى أن المــدیرین ونــوابهم مــن حملــة ویعــزى هــذ      

مــن الفكـــري لــدى الطلبـــة ، فـــاألمن والدراســات العلیـــا لــدیهم نفـــس االهتمــام بموضـــوع تعزیـــز األ
الفكري مسئولیة الجمیع ، ومعالجة االنحرافات الفكریة تشغل اهتمـام كـل المـستویات العلمیـة ، 

  .یمتد لیضر بكل جوانب الحیاة  اتحیث إن أثر هذه االنحراف
حیث ال توجد فـروق ذات داللـة إحـصائیة )2008(قضیب وهذا یتفق مع نتائج دراسة 

   .بین آراء عینة الدراسة تعزى لمتغیر المؤهل العلمي 
  

  :الذي ینص علىالثالث و اإلجابة على الفرض  -3
  

بـین متوسـط تقـدیرات عینـة )  α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة 
 المدارس الثانویة بمحافظات غـزة لـدورهم فـي تعزیـز األمـن الفكـري إداراتالدراسة لدرجة ممارسة 

, 9-5مـن ,  سـنوات4أقـل مـن  (من وجهـة نظـر المـدیرین ونـوابهم تعـزى لمتغیـر سـنوات الخدمـة
  )10أكثر من 

 One Wayل التبـــاین األحـــادياســـتخدام أســلوب تحلیـــولإلجابــة عـــن هـــذا الـــسؤال قـــام الباحـــث ب
ANOVA.   

  )16(جدول 
  عدد سنوات الخدمةومستوى الداللة تعزى لمتغیر " ف"مصدر التباین ومجموع المربعات ودرجات الحریة ومتوسط المربعات وقیمة 

درجات   مجموع المربعات  مصدر التباین  المجاالت
  الحریة

متوسط 
 "ف"قیمة   المربعات

قیمة 
 الداللة

 ةمستوى الدالل

 128.043 2 256.086  بین المجموعات
 59.653 233 13899.083  داخل المجموعات

الدور : المجال األول 
  الدیني

  235 14155.169  المجموع

2.146 
 

0.119 
 

غیر دالة 
 إحصائیة

 409.767 2 819.534  بین المجموعات
 77.114 233 17967.564  اخل المجموعاتد

الدور : المجال الثاني
 التربوي

  235 18787.097  المجموع

5.314 
 

0.006 
 

دالة عند 
0.01 
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درجات   مجموع المربعات  مصدر التباین  المجاالت
  الحریة

متوسط 
 "ف"قیمة   المربعات

قیمة 
 الداللة

 ةمستوى الدالل

 89.597 2 179.194  بین المجموعات
 32.408 233 7551.090  داخل المجموعات

الدور : المجال الثالث
  االجتماعي

  235 7730.284  المجموع

2.765 
 

0.065 
 

غیر دالة 
 إحصائیة

 367.909 2 735.819  بین المجموعات
 99.941 233 23286.364  داخل المجموعات

الدور : المجال الرابع
  السیاسي-الوطني

  235 24022.182  المجموع

3.681 
 

0.027 
 

دالة عند 
0.05 

 3551.452 2 7102.905  بین المجموعات
 الدرجة الكلیة 746.754 233 173993.583  داخل المجموعات

  235 181096.487  المجموع

4.756 
 

0.009 
 

دالة عند 
0.01 

  4.70 ) = 0.01(وعند مستوى داللة ) 2،233( الجدولیة عند درجة حریة ف
   3.04) = 0.05( وعند مستوى داللة )2،233( الجدولیة عند درجة حریة ف
عنـد الجدولیـة عنـد " ف" مـن قیمـة أقـلالمحـسوبة " ف"ن قیمـة أ) 16(یتضح من الجدول      

ال توجــد فــروق ذات داللــة أي أنــه المجــال األول والثالــث ،  فــي  )α ≥ 0.05(مــستوى داللــة 
بین متوسـط تقـدیرات عینـة الدراسـة لدرجـة ممارسـة  ) α ≥ 0.05(إحصائیة عند مستوى داللة 

مــدیري المـــدارس الثانویـــة بمحافظـــات غــزة لـــدورهم فـــي تعزیـــز األمــن الفكـــري مـــن وجهـــة نظـــر 
  .)10أكثر من , 9-5من ,  سنوات4أقل من  ( الخدمةالمدیرین ونوابهم تعزى لمتغیر سنوات

 الــدور الــدیني واالجتمــاعي  المــدیرین ونــوابهم یقومــون بــدورهمویعــزو الباحــث هــذا إلــى أن     
فــي تعزیــز األمــن الفكــري لــدى الطلبــة بغــض النظــر عــن ســنوات خــدمتهم فــي التعلــیم ، حیــث 

 بهـــا المـــدیرون ونـــوابهم بـــشكل دائـــم یعتبـــر الـــدور الـــدیني واالجتمـــاعي مـــن األدوار التـــي یقـــوم
  .ومستمر ، بحكم حاجة الطلبة الماسة إلى هذین الدورین لحمایتهم من أي انحرافات فكریة 

الجدولیـة عنـد " ف" مـن قیمـة أكبرالمحسوبة " ف"ن قیمة أ) 16(كما یتضح من الجدول      
أي أنــه كلیــة لالســتبانة، المجــال الثــاني والرابــع والدرجــة الفــي  )α ≥ 0.05(عنــد مــستوى داللــة 

بـین متوسـط تقـدیرات عینـة  ) α ≥ 0.05(توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللـة 
الدراســـة لدرجـــة ممارســـة مـــدیري المـــدارس الثانویـــة بمحافظـــات غـــزة لـــدورهم فـــي تعزیـــز األمـــن 

-5مـن , ت سـنوا4أقـل مـن  ( وجهة نظر المدیرین ونوابهم تعـزى لمتغیـر سـنوات الخدمـةالفكري من
  .)10أكثر من , 9

الــدور التربــوي یحتــاج إلــى خبــرة وممارســة عملیــة فكلمــا      ویرجــع هــذا فــي نظــر الباحــث إلــى أن 
زادت ســنوات خدمــة المــدیرین ونــوابهم زادت خبرتــه ممــا ســیكون لــه األثــر الواضــح فــي القیــام بــدورهم 

  .التربوي في تعزیز األمن الفكري لدى الطلبة 
لـــدور الـــوطني الـــسیاسي یحتـــاج أیـــضا إلـــى خبـــرة ووعـــي یتحققـــان لـــدى المـــدیرین وكـــذالك فـــإن ا     

ونوابهم مع الممارسة واالحتكاك بقضایا المجتمع السیاسیة والوطنیة مما یكون لـه األثـر الواضـح فـي 
   . ةتعزیز االمن الفكري لدى الطلب

-17( المعیاري والجدول  Scheffeوللتعرف إلى اتجاه الفروق قام الباحث باستخدام اختبار شیفیه 
  :یوضح ذلك ) 18-19
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  ) 17(جدول 
   تعزى لمتغیر عدد سنوات الخدمةالدور التربوي: المجال الثانيیوضح اختبار شیفیه في 

 الخدمة  سنوات فأكثر10 سنوات 5-9 سنوات 4-1
 58.842 53.567 61.300 الثاني

 سنوات 4-1 
61.300 

0   

 سنوات  9-5
53.567 

7.733 0  

  سنوات فأكثر10
58.842 

2.458 *5.275 0 

  0.01دالة عند * 
 10 ســنوات والخدمــة مــن 9-5أنــه یوجــد فــروق بــین الخدمــة مــن ) 17(یتــضح مــن الجــدول 
  . سنوات فأكثر، ولم یتضح فروق في عدد سنوات الخدمة األخرى10سنوات فأكثر لصالح الخدمة 

  ) 18(جدول 
   تعزى لمتغیر عدد سنوات الخدمة السیاسي-الدور الوطني: المجال الرابعیوضح اختبار شیفیه في 

 الخدمة  سنوات فأكثر10 سنوات 5-9 سنوات 4-1
 70.842 65.733 72.600 الرابع

 سنوات  4-1
72.600 

0   

 سنوات  9-5
65.733 

6.867 0  

  سنوات فأكثر10
70.842 

1.758 *5.109 0 

  0.01دالة عند * 
ــنوات والخدمـــة مـــن 9-5ه یوجـــد فـــروق بـــین الخدمـــة مـــن أنـــ) 18(یتـــضح مـــن الجـــدول        10 سـ

  .األخرىم یتضح فروق في عدد سنوات الخدمة  سنوات فأكثر، ول10سنوات فأكثر لصالح الخدمة 

  )19(جدول
   تعزى لمتغیر عدد سنوات الخدمةالدرجة الكلیةیوضح اختبار شیفیه في 

 الخدمة  سنوات فأكثر10 سنوات 5-9 سنوات 4-1
 236.944 220.800 240.600 المجموع

 سنوات  4-1
240.600 

0   

 سنوات  9-5
220.800 

19.800 0  

  سنوات فأكثر10
236.944 

3.656 *16.144 0 
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  0.01دالة عند * 
 10 ســنوات والخدمــة مــن 9-5 أنــه یوجــد فــروق بــین الخدمــة مــن )19(یتــضح مــن الجــدول

  .ح فروق في عدد سنوات الخدمة األخرى سنوات فأكثر، ولم یتض10سنوات فأكثر لصالح الخدمة 
التـي أظهــرت وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائیة ) 2011(  یتفــق مــع نتــائج دراســة الحربــيا      وهـذ

التــي أظهــرت ) 2008(تبعــا لمتغیــر عــدد ســنوات الخدمــة، وكــذلك یتفــق مــع نتــائج دراســة المطیــري 
ـــات ا ــتجابات فئ ـــین متوســـطات اسـ ـــة إحـــصائیة ب ــود فـــروق ذات دالل ـــر ســـنوات وجـ لعینـــة تعـــزى لمتغی

  .الخدمة
  :الذي ینص علىالرابع و اإلجابة على الفرض  -4

بـین متوسـط تقـدیرات  ) α ≥ 0.05(ال توجد فروق ذات داللة إحـصائیة عنـد مـستوى داللـة      
 المـدارس الثانویـة بمحافظـات غـزة لـدورهم فـي تعزیـز األمـن إداراتعینة الدراسـة لدرجـة ممارسـة 

شـمال غـزة، شـرق غـزة، غـرب (تعـزى لمتغیـر المدیریـة  نظـر المـدیرین ونـوابهم الفكري من وجهـة
  ). رفح،شرق خانیونس, خانیونسغزة، الوسطى، 

 One Way   اســتخدام أســلوب تحلیــل التبــاین األحــاديولإلجابــة عــن هــذا الــسؤال قــام الباحــث ب
ANOVA  

  
  )20(جدول 

  المدیریةعدد ومستوى الداللة تعزى لمتغیر " ف"المربعات وقیمة مصدر التباین ومجموع المربعات ودرجات الحریة ومتوسط 

درجات   مجموع المربعات  مصدر التباین  المجاالت
  الحریة

متوسط 
 "ف"قیمة   المربعات

قیمة 
 الداللة

 مستوى الداللة

 124.735 6 748.410  بین المجموعات
 58.545 229 13406.760  اخل المجموعاتد

الدور : المجال األول 
  الدیني

  235 14155.169  المجموع
2.131 

 
0.051 

 
غیر دالة 
 إحصائیة

 124.617 6 747.703  بین المجموعات
 78.775 229 18039.395  داخل المجموعات

الدور : المجال الثاني
 التربوي

  235 18787.097  المجموع
1.582 

 
0.153 

 
غیر دالة 
 إحصائیة

 16.190 6 97.141  بین المجموعات
 33.333 229 7633.143  داخل المجموعات

الدور : المجال الثالث
  اعياالجتم

  235 7730.284  المجموع
0.486 

 
0.819 

 
غیر دالة 
 إحصائیة

 109.524 6 657.146  بین المجموعات
 102.031 229 23365.036  داخل المجموعات

الدور : المجال الرابع
  السیاسي-الوطني

  235 24022.182  المجموع
1.073 

 
0.379 

 
غیر دالة 
 إحصائیة

 1055.227 6 6331.360  بین المجموعات
 الدرجة الكلیة 763.166 229 174765.127  داخل المجموعات

  235 181096.487  المجموع
1.383 

 
0.222 

 
غیر دالة 
 إحصائیة

  2.69  = )0.01(وعند مستوى داللة ) 6،235( الجدولیة عند درجة حریة ف
   2.03) = 0.05( وعند مستوى داللة )6،235( الجدولیة عند درجة حریة ف
الجدولیة عند مـستوى داللـة " ف" من قیمة أقلالمحسوبة " ف"ن قیمة  أ)20(یتضح من الجدول     

ال توجـد فـروق ذات داللـة إحـصائیة أي أنـه جمیـع المجـاالت والدرجـة الكلیـة لالسـتبانة، في ) 0.05(
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بین متوسط تقدیرات عینة الدراسة لدرجة ممارسـة مـدیري المـدارس  ) α ≥ 0.05(ى داللة عند مستو 
الثانویــة بمحافظــات غــزة لــدورهم فــي تعزیــز األمــن الفكــري مــن وجهــة نظــر المــدیرین ونــوابهم تعــزى 

  ). رفح،شرق خانیونس, خانیونس غزة، شرق غزة، غرب غزة، الوسطى،شمال (لمتغیر المدیریة  
فیـــة واالجتماعیـــة ود بنظـــر الباحـــث إلـــى تـــشابه الظـــروف الـــسیاسیة واالقتـــصادیة والجغراوهـــذا یعـــ    

، خاصــة مــع ن فــي تعزیــز األمــن الفكــري متــشابهة، ممــا یجعــل ممارســات المــدیریلمنــاطق قطــاع غــزة
  .تشابه القضایا التي یحرصون على غرسها أو عالجها 

ت وجــود فــروق ذات داللــة إحــصائیة بــین التـي أظهــر )2008(     وهـو یتفــق مــع نتــائج دراســة العــدوي
  .ة تعزى لمتغیر المدیریةمتوسطات درجات أفراد العین

  
  :اإلجابة عن السؤال الثالث من أسئلة الدراسة

المـــدارس  إدارات مـــا ســـبل تفعیـــل دور ":  الـــسؤال الثالـــث مـــن أســـئلة الدراســـة علـــىیـــنص 
  ؟ الثانویة بمحافظات غزة في تعزیز األمن الفكري لدى الطلبة

ولإلجابــة عــن هــذا الــسؤال قــام الباحــث بتوجیــه ســؤال مفتــوح إلــى أفــراد عینــة الدراســة حیــث قــام 
بتجمیــع اســـتجاباتهم، وســوف نـــورد فیمـــا یلــي أهـــم المقترحـــات التــي اقترحهـــا أفـــراد عینــة الدراســـة فـــي 

     :إجاباتهم على هذا السؤال
 )21( الجدول 

 باحث والنسب المئویة للتكرارها الااستجابات أفراد عینة الدراسة التي أجر 

 % التكرار العبارة م

 60 24 .الربط بین المدرسة والمسجد وعمل حلقات دراسیة داخل محیط المدرسة  1

2 
عقـد نـدوات فكریــة لتوعیـة الطلبــة ونـشر ثقافـة الحــوار بیـنهم بالتنــسیق مـع جهــات 

 .االختصاص
20 50 

3 
ق امة المزید من المعارض والنـدوات عقد دورات تدریبیة لتوعیة الطالب سیاسیا وإ

 .السیاسیة والوطنیة 
18 45 

 37.5 15 .إنشاء مصلى داخل المدرسة 4

5 
ــأثیر الــــسیاسي واالســــتفادة مــــنهم فــــي عقــــد  ــة ذات التــ تقــــدیر الشخــــصیات الوطنیــ

 . اللقاءات والبرامج الوطنیة
       

       
37.5 

6 
ة فعالـة مـن خـالل موافقـة األقـوال تعزیز القیم والمفـاهیم اإلسـالمیة بـصورة ایجابیـ

 .لألفعال
14 35 

7 
ــاف،  ــیم واألوقــ ــ ــل وزارة التعل ــ ــــي مث ــــي المجتمــــع المحل ــع المــــسئولین ف ــل مــ التواصــ

 .والشئون االجتماعیة لتعزیز روح األمن الفكري في داخل نفوس الطلبة 
13 32.5 

 32 13ء الــروح إحیـاء المناسـبات الدینیـة بمـشاركة الطلبــة، واالشـتراك بحمـالت مثـل غـذا 8



126 

 % التكرار العبارة م

 .وصالتي حیاتي

9 
تفعیـــل دور المرشـــد التربـــوي والتعـــاون معـــه فـــي عـــالج االنحرافـــات الفكریـــة لـــدى 

 .الطلبة
12 30 

10 
ـــدى  ــس الــــوطني لـ ــة والــــسیاسیة وتنمیــــة الحــ ــ ـــات الوطنی ـــستمر للفعالیـ ـــاء المـ اإلحیـ

 .الطلبة
12 30 

 30 12 .ة المسلمینإعطاء أسماء للصفوف واألجنحة والمختبرات من أسماء القاد 11

 22 9 .من الفكريإصدار مجلة مدرسیة تربویة تهدف إلى تعزیز األ 12

13 
إجراء مهرجانات ریاضیة وثقافیة وتسمیتها بأسماء شهداء المنطقة والتواصل مع 

 .ذویهم
9 22.5 

14 
حـــصر الطـــالب ذوي االحتیاجـــات الخاصـــة ورعـــایتهم مـــن ِقبـــل اللجنـــة الـــصحیة 

 .بالمدرسة 
8 20 

 20 8 . إحیاء دور القدوة الحسنة من خالل إبراز دور الشخصیات اإلسالمیة 15

 17.5 7 . وتعزیز االمن الفكري  تفعیل دور اإلذاعة المدرسیة لتوعیة الطلبة 16

 17.5 7  . للطالب استضافة أساتذة وعلماء لطرح قضایا فكریة 17

18 
 االســتماع إلــى القنــوات توجیــه اآلبــاء واألمهــات فــي البیــوت لحــث أبنــاءهم علــى

 .الدینیة للتعامل الصحیح مع المعلمین 
6 15 

 15 6 "متابعة یومیة للسلوكیات التربویة والمنحرفة " رصد مظاهر االنحراف الفكري  19

 15 6 .تكوین مجلس أولیاء أمور فعال یساعد إدارة المدرسة في التواصل مع األهالي 20

 15 6 .نتماء للهویة اإلسالمیةعمل ملصقات إرشادیة ترسخ اال 21

22 
تعزیــز الدیمقراطیـــة وتوظیـــف الـــصحافة فـــي التحــذیر مـــن اإلشـــاعات التـــي یبثهـــا 

 .أعداء الوطن
6 15 

 15 6 .عقد مسابقات بین الطلبة الختیار الطالب المثالي اجتماعیا 23

 12.5 5 .االستفادة من األعمال التطوعیة لتعزیز األمن الفكري  24

 12.5 5 .ل الفعال مع المؤسسات الداعمة للمشاركة في المناسبات االجتماعیة التواص 25

26 
إثراء المكتبة المدرسیة بمزید من الكتب القیمة التـي تتحـدث وتحـافظ علـى األمـن 

 .الفكري 
5 12.5 

27 
ــرأي  ــ ـــة ال ــدى الطلبــــة لتعزیــــز حریـ ــ ـــري ل ــاهیم األمــــن الفكـ ـــوث حــــول مفــ إجــــراء بحـ

 .والتعبیر
5 12.5 
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 % التكرار العبارة م

 12.5 5 .یز الثوابت الوطنیة في نفوس الطلبةتعز  28

 10 4 .الدعوة للوحدة الوطنیة ونبذ االنقسام وغرس االنتماء الوطني في نفوس الطلبة 29

 10 4 .نشر الثقافة اإلسالمیة والوطنیة عند الطلبة 30

 10 4  .زیارات متبادلة بین الطلبة وتعزیز التسامح ولغة المحبة فیما بینهم 31

 10 4 . طلبة مع معلمیهم" طلبة مع طلبة " اء عالقة طیبة داخل المجتمع المدرسي بن 32

 80 4 .تفعیل دور مدرس التربیة اإلسالمیة واللجنة الدینیة في المدرسة 33

34 
إیجاد الحوافز المادیة والمعنویة لتعزیز السلوك اإلسـالمي مثـل رصـد جـائزة لكـل 

  .طالب یصلي الفجر في جماعة لمدة شهر
4 10 

35 
براز دور الجهـاد فـي سـبیل اهللا  إبراز المكانة المتمیزة للقدس كعاصمة فلسطین وإ

 .لتحریر لألرض 
4 10 

 7.5 3 .توفیر بیئة تعلیمیة آمنة داخل المدرسة 36

 7.5 3 .تفعیل دور البرلمان الطالبي والفرق الكشفیة 37

 7.5 3  .املة في المدرسةتشجیع لجان األسر الصفیة في المدرسة واللجان الع 38

39 
ـــرض مـــــشاهد وطنیـــــة  ـــي عــ ـــیم فــ ــا التعلـ ـــف تكنولوجیـــ ــى توظیــ حــــث المعلمـــــین علـــ

 .وتاریخیة
3 7.5 

 7.5 3 . تشكیل البرلمان الصحفي الصغیر لكتابة المقاالت التي تعزز الفكر الوسطي 40

   
  :) 2  -  1(تفسیر أعلى فقرتین 

سبل الـــ الدراســـة یـــرون أن أعلـــى فقـــرتین تمـــثالن أهـــم مــن الجـــدول الـــسابق یتبـــین أن أفـــراد عینـــة     
الربط بین المدرسة والمسجد وعمل حلقات دراسیة داخـل " :تفعیل دور إدارات المدارس الثانویة وهمال

عقـد نـدوات فكریـة لتوعیـة الطلبـة، "وهي نسبة عالیة، و% 60 والتي حظیت بنسبة ،" محیط المدرسة
وهـي نــسبة % 50والتـي حظیـت بنـسبة، "مـع جهـات االختـصاصیـنهم بالتنـسیق ونـشر ثقافـة الحـوار ب

 بـأن األمـن الفكـري یتحقـق تهمقنـاع إلـى متوسطة، ویعزو الباحث اهتمـام أفـراد العینـة بهـذین الـسبیلین
 كونهمــا أهـم محاضـن التربیــة ،بالمـسجدوتوثیـق عالقــة المدرسـة ، بالدرجـة األولـى مـن خــالل المـسجد
  .وتشكیل الفكر في المجتمع المسلم

ا مـــن  العینـــة  أفـــراد    كمـــا یعـــزو الباحـــث اقتـــراح عقـــد النـــدوات الفكریـــة ونـــشر ثقافـــة الحـــوار انطالقـــ
 ثقافــة ، وأن نــشرطــاب الناشــئة فــي المرحلــة الثانویــةاالعتقــاد بــأن النــدوات الفكریــة مــن أهــم وســائل خ
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ة االحتـــرام ، ویعـــزز ثقافـــالنفتـــاح المنـــضبط علـــى الـــرأي اآلخـــر، ویتـــیح االحـــوار یعـــزز األمـــن الفكـــري
  .، ویحد من ثقافة التعصب وأحادیة الرؤیة والتسامح وتقبل اآلخر

  : )40 – 39( تفسیر أدنى فقرتین 
 عـرض  فـيحث المعلمـین علـى توظیـف التكنولوجیـا"لفقرتان التالیتان أدنى مرتبة  بینما احتلت ا     

مقــاالت التــي تعــزز الفكــر وتــشكیل البرلمــان الــصحفي الــصغیر لكتابــة ال"و " مــشاهد وطنیــة وتاریخیــة
  " .الوسطي 

قلمــا ویعــزو الباحــث احــتالل هــاتین الفقــرتین ألدنــى المراتــب إلــى أن الواقــع الفلــسطیني التعلیمــي     
، أو لعــدم اإللمــام بكیفیــة اســتخدامهالقلــة تــوافر إمكانیاتهــا أحیانــا،  وذلــك ، الحدیثــةاالتكنولوجیــیوظــف 

أما تـشكیل البرلمـان یا الحدیثة في إحداث تغییرات فكریة، وضعف الشعور بأهمیة استخدام التكنولوج
الـــصحفي الـــصغیر فقـــد احتـــل آخـــر اهتمامـــات أفـــراد العینـــة، ویعتقـــد الباحـــث أن ســـبب ذلـــك هـــو أن 

، وغالبا فـإن كتابـات الطلبـة فـي هـذه الـسن یتكون من الطلبة ویعتمد على كتاباتهمالبرلمان الصحفي 
، وكـذلك لـضعف إقبـال الطلبـة علـى قـراءة المجـالت أثیر في زمالئهمال تتمتع بالعمق والقدرة على الت

  .والنشرات التي یصدرها زمالؤهم 
ـــتفس ــــیر عــ ـــلجلام ـ ـــ ـــ ــ   : دولـــ
قترحهــا أفــراد العینــة تعــددت اویتــضح مــن الجــدول أن ســبل تفعیــل دور اإلدارة المدرســیة التــي       

 أخـذ طابعـًا دینیـا ، ومعظمهـا"یـة واجتماعیـة ووطنیـة وتربویـةدین"وتنوعت في مجاالت وأدوار مختلفـة 
   .نظرًا الرتباط األمن الفكري بالدین والثوابت العقائدیة 

مـن % 25 بنـدًا مقترحـًا أي بنـسبة 40 بنود من بین 10    وقد استحوذت سبل التفعیل الدینیة على 
 بالـدین لـه الـدور األكبـر فـي تحقیـق األمـن السبل المقترحة، وهذا یبین إیمـان أفـراد العینـة بـأن االلتـزام

  .الفكري 
قتــرح أفــراد العینــة حــة بنــصیب األســد حیــث ا     وقــد حظــي الجانــب التربــوي فــي ســبل التفعیــل المقتر 

، وذلــك نظــرًا  %35عزیــز األمــن الفكــري أي بنــسبة  مــن ســبل تفعیــل دور اإلدارة المدرســیة فــي ت14
ویمكنها مـن خاللـه تحقیـق األمـن ي تقوم به اإلدارة المدرسیة، ل الذألن الدور التربوي هو الدور األو 

  .الفكري، وألن القیام بالدور التربوي هو األیسر واألولى بالقیام به 
    وقد عكست هذه الـسبل المقترحـة الحاجـات التربویـة فـي المـدارس الثانویـة لتعزیـز األمـن الفكـري،     

 لتفعیـــل دور اإلدارة المدرســـیة فـــي تعزیـــز األمـــن  ســـبل مقترحـــة10كمـــا حـــاز المجـــال الـــوطني علـــى 
الفكري، حیث اقترح أفراد العینة سبالً وطنیة ینبغي أن یقوم بها المدیر لتعزیز األمن الفكري، وبلغـت 

مـــن مجمـــوع المقترحـــات، وهـــي نـــسبة تعكـــس اإلیمـــان بـــأن التربیـــة % 25نـــسبة المقترحـــات الوطنیـــة 
عزیز األمن الفكري، وأنه ال یكون هناك أمن فكـري وحـصانة الوطنیة میدان هام وركیزة أساسیة في ت
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لعقول الناشئة إال من خالل غرس محبة الوطن واالنتماء إلیه واالعتزاز به، وهذا دور مهم یجب أن 
  .ینبه له مدیر المدرسة وأن یقوم به على الوجه األكمل

 6مــة، حیــث اقتــرح أفــراد العینــة      وتــأتي ســبل التفعیــل المتعلقــة بالمجــال االجتمــاعي فــي ذیــل القائ
سـبل لتفعیــل دور اإلدارة المدرســیة فــي تعزیــز األمــن الفكــري متعلقــة بالناحیــة االجتماعیــة، وذلــك ألن 
أفــراد العینــة یــرون أن المجــاالت التربویــة والوطنیــة والدینیــة أولــى وأهــم مــن المجــال االجتمــاعي فیمــا 

ـــز األمـــن ا ــي تعزی ـــق بـــدور اإلدارة المدرســـیة فـ  لفكـــري، وأن المـــساحة المتاحـــة  للمـــدیر فـــي تلـــكیتعل
  .داء مهمته في تعزیز األمن الفكريالمجاالت أرحب وأكثر تمكینا له أل

  
  : سبل تفعیل دور اإلدارة المدرسیة في تعزیز األمن الفكري لدى الطلبة

   : الدیني لإلدارة المدرسیةدورالسبل تفعیل : أوالً 
  .ربط المسجد بالمدرسة . 1
  .اإلسالمیةتعزیز القیم  . 2
  . األمور لمتابعة القنوات الدینیةتوجیه الطلبة وأولیاء . 3
  .طلبةنشر الثقافة اإلسالمیة عند ال . 4
  .تربیة اإلسالمیة واللجنة الدینیةتفعیل دور مدرس ال . 5
  .هاد في سبیل اهللا في تحریر األرضإبراز دور الج . 6
  . في المدرسةإنشاء مصلى . 7
  .یةالدینوالحمالت ، إحیاء المناسبات الدینیة . 8
  .ل إبراز دور الشخصیات اإلسالمیةإحیاء القدوة الحسنة من خال . 9

  . للهویة اإلسالمیةعمل ملصقات إرشادیة ترسخ االنتماء . 10
  .ائزة المداومة على صالة الفجرتقدیم حوافز لتعزیز السلوك اإلسالمي كج . 11

  :إلدارة المدرسیة التربوي لدورال سبل تفعیل :ثانیاً 
  .لبة ونشر ثقافة الحوارلتوعیة الطعقد ندوات فكریة  . 1
  .التواصل مع وزارة التعلیم . 2
  . الفكریةاالنحرافاتتفعیل دور المرشد التربوي في عالج  . 3
  .ر مجلة تربویة تعزز األمن الفكريإصدا . 4
  . لطرح قضایا تتعلق باألمن الفكرياستضافة علماء . 5
  .رسیة لتوعیة الطلبةتفعیل دور اإلذاعة المد . 6
  .یل دور البرلمان الطالبيوتفع، توفیر بیئة تعلیمیة آمنة . 7
 .ي الصغیر الذي یعزز الفكر الوسطيتشكیل البرلمان الصحف . 8
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 .رصد مظاهر االنحراف الفكري لدى الطلبة . 9
  :جتماعي لإلدارة المدرسیةدور االال سبل تفعیل :ثالثاً 

  .رعایة الطلبة من ذوي االحتیاجات الخاصة . 1
  .عقد مسابقات الختیار الطالب المثالي . 2
  .یبة داخل المجتمع المدرسيبناء عالقات ط . 3
 .االستفادة من األعمال التطوعیة لتفعیل األمن الفكري  . 4
 .تعمیق ثقافة التسامح بین الطلبة . 5
 .تشكیل لجان للوساطة الطالبیة لحل المشكالت بین الطلبة . 6
 .استضافة قیادات العمل االجتماعي في لقاءات مع الطلبة . 7
  :دارة المدرسیةإلالوطني السیاسي لدور ال سبل تفعیل :رابعاً 

ا . 1  .عقد دورات لتوعیة الطلبة سیاسیً
  . تقدیر الشخصیات الوطنیة . 2
  .یاء الفعالیات الوطنیة والسیاسیةإح . 3
  .یر من اإلشاعات التي یبثها العدوالتحذ . 4
  .لثوابت الوطنیة في نفوس الطلبةتعزیز ا . 5
  .الدعوة للوحدة ونبذ االنقسام . 6
  .إبراز المكانة المتمیزة للقدس . 7
 . التعلیم في عرض مشاهد وطنیة اعلى توظیف تكنولوجیحث المعلمین  . 8
 .نشر ثقافة المقاومة كحق للشعب الفلسطیني الستعادة حقوقه . 9
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  التوصیات
  : النتائج التي أسفرت عنها الدراسة فإن الباحث یوصي بما یلي في ضوء      

   :توصیات متعلقة بالدور الدیني لإلدارة المدرسیة: أوال 
تعزیــز األمــن الفكــري و ق مــن مبــادئ التربیــة اإلســالمیة وقیمهــا فــي تحــصین الناشــئة االنطــال - 1

 .ووقایتهم من االنحرافات الفكریة واألفكار الدخیلة, لدیهم
في المدرسة تعزز األمن الفكري ، واستضافة علماء الدین لعمل ندوات الطلبة بالمساجدربط  - 2

 .لدى الطلبة 
ــون أعـــضاء اإلدارة المدرســـیة و  - 3 ــزامهم الـــدیني وفـــي عبــــادتهم أن یكـ المعلمــــون قـــدوات فـــي التــ

 .وأخالقهم وسمتهم 
 

   :توصیات متعلقة بالدور التربوي لإلدارة المدرسیة: ثانیا 
 ألعضاء اإلدارة المدرسـیة والمعلمـین إلكـسابهم المهـارات الالزمـة لتعزیـز ةعقد دورات تدریبی_ 1

  . والتعامل مع االنحرافات الفكریة األمن الفكري لدى الطلبة ومهارات الحوار واإلقناع
مـنح المــدیرین صـالحیات كافیــة تمكــنهم مـن ممارســة أدوارهـم فــي تعزیــز االمـن الفكــري لــدى _ 2

  .الطلبة ومواجهة االنحرافات والسلوكیات الخاطئة 
التنسیق مع المؤسسات التربویة والعلمیة كالنوادي الثقافیة والجامعات لتحقیق تكامـل الجهـود _ 3

  .والتعاون لتحقیق األمن الفكري لدى الطلبة مها وتنظی
ـــة مـــن أجـــل إشـــراك اإلدارة _ 4 ــة والتعلیمی ــیة واإلدارة التربویـ ــین اإلدارة المدرسـ تفعیـــل التواصـــل بـ

المدرســیة فـــي تخطـــیط المنـــاهج واألنـــشطة المنهجیــة والالمنهجیـــة وتـــضمینها المبـــادئ والقـــیم 
  .التي تعزز األمن الفكري 

 والمعلمــین إجــراء أبحــاث ودراســات لرصــد مظــاهر االنحــراف الفكــري وســبل تكلیــف المــدیرین_ 5
  .معالجتها 

 . التعاون مع المشرفین التربویین في تنفیذ أنشطة تعزز األمن الفكري لدى الطلبة_ 6     
  

   : توصیات متعلقة بالدور االجتماعي لإلدارة المدرسیة  :ثالثا
  . واألسرة لتتكامل أدوارهما في متابعة الطلبة التواصل الفاعل والمستمر بین المدرسة_ 1
  .تفعیل دور اإلدارة المدرسیة في حل مشكالت الطلبة االقتصادیة والصحیة والنفسیة _ 2
إقامــة عالقــات طیبــة بــین اإلدارة المدرســیة والطلبــة والهیئــة التدریــسیة بحیــث یــسود جــو مــن _ 3

  .األمن والطمأنینة في المدرسة 
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  :تعلقة بالدور الوطني السیاسي لإلدارة المدرسیة توصیات م : رابعا
  .بات الوطنیة ومشاركة الطلبة فیهاحیاء المناسإلفرص الإتاحة اإلدارة المدرسیة _ 1
  .الوحدة الوطنیة أو تدعو لالنقسامحظر اإلدارة المدرسیة أیة أنشطة تهدد _ 2
  .تعزیز الدیمقراطیة من خالل إجراء انتخابات طالبیة_3
  .اضرات لتوعیة الطلبة بأسالیب االحتالل في اإلسقاط األمنيعقد مح_4
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  :الدراسة مقترحات 
  :ما یلي   إجراء دراسات فيیقترح الباحث     
  .إعداد تصور مقترح لتفعیل دور اإلدارة المدرسیة في تعزیز األمن الفكري لدى الطلبة  - 7
 .ن االجتماعي لدى الطلبة دور اإلدارة المدرسیة في تعزیز األم - 8
 .دور اإلدارة المدرسیة في التخطیط للمناهج الدراسیة بالمرحلة الثانویة  - 9

 .دور اإلدارة المدرسیة في تعزیز األمن الوقائي لدى الطلبة  -10
 .اتجاهات اإلدارة المدرسیة نحو برامج األنشطة الطالبیة  -11
 .أسباب ومظاهر االنحراف الفكري لدى الطلبة وعالجه  -12
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  المراجعالمصادر و 
  .القرآن الكریم* 
    .الحدیث الشریف* 

  :المصادر والكتب العربیة : أوال 
   

 .هـ 1433ابن القیم، الفوائد، طبعة  .1

   ، بیروت، مؤسسة الرسالةصحیح ابن حبان ،)هـ 1414(ابن حبان، محمد  .2

 ،"ي ضـــوء مقاصـــد الـــشریعة األمـــن الفكـــري فـــ"، )2008(صـــالح بـــن عبــد اهللا, بــن حمیـــدا . 3
ــــري  ــات األمــــــن الفكــ ــــز لدراســــ ـــد العزیــ ـــن عبـــ ــل  افتتــــــاح األمیــــــر نــــــایف بـــ ــي حفــــ محاضــــــرة فــــ

 .الریاض) 12/5/2008(
، ، تحقیــق شــعیب األرنــؤوط وآخـــرون أحمـــداإلمــاممـــسند ، ) هـــ 1419(، أحمــد ابــن حنبــل . 4

 .مؤسسة الرسالة 

ــــد صـــــبحي  . 5 ــالح، محمـ ــو صـــ ـــ ــرق اإلحـــــصائیة" ، )م2001( أب ــشر ، دار "الطـــ ــازوري للنـــ الیـــ
 .والتوزیع، عمان

ــاهر  . 6 ــور، محمـــد الطــ ــ 1418(ابـــن عاشــ ــصبح بقریــــب، )هـــ ــیس الــ دار ســــحنون للنــــشر  ،ألـ
 .، تونس والتوزیع

، الــدار التونــسیة للنــشر، )4ج (التحریــر والتنــویر، )م1984( ابــن عاشــور، محمــد الطــاهر . 7
 .تونس 

،تحقیق نزیـه حمـاد 1ط ،ألنامقواعد األحكام في مصالح ا، )م2000(، العزابن عبد السالم . 8
 .، دمشق وعثمان ضمیر، دار القلم

، تحقیــق شــهاب الــدین معجــم المقــاییس فــي اللغــةهـــ، 1415ابــن فــارس، أحمــد بــن زكریــا  . 9
 . ، دار الفكر أبوعمر

ــي، محمــــد بــــن ابــــن قــــیم الجوزیــــة . 10 روضــــة المحبــــین ونزهــــة ، )هـــــ 1424( بكــــر أبــ
 .، بیروت ة العصریة، المكتب، تحقیق سمیر مصطفى ربابالمشتاقین

 .، دار الفكر 3، طلسان العرب، )هـ 1414(ابن منظور، جمال الدین . 10

ــ 1426(األصــفهاني، الحــسین بــن علــي . 11     ، ، دار المعرفــةالمفــردات فــي غریــب القــرآن) هـ
 . بیروت 

    ،أســـالیب الـــتعلم والتعلـــیم فـــي اإلســـالم، كلیـــة التربیـــة، )م1995 ( خلیـــلإحـــسان، األغــا. 12
 . الجامعة اإلسالمیة غزة 

        ، دور محتـــوى منـــاهج التعلـــیم )هــــ1430(األكلبــي، مفلـــح بـــن دخیـــل، وأحمـــد، ومحمــد آدم . 13
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ــسعودیة فـــ ـــانوي بالمملكـــة العربیـــة الـ ــيالث ــري والتقنـ ــة اإلرهـــاب الفكـ ـــؤتمر الـــوطني، ي مواجهـ    الم
 . السعودیة ، الملك سعودة األمیر نایف، جامع، كرسياألول لألمن الفكري

 .دار طوق النجاة   ،صحیح البخاري، ) هـ1422( البخاري، محمد إسماعیل  .14

ــة التفكیــر مــن خــالل المــنهج الدراســي، )هـــ 1423(، رشــید النــوري البكــر  . 15 ، مكتبـــة تنمی
 .، الریاض الرشد

 .، مؤسسة الرسالة موسوعة القواعد الفقهیة، ) م2003( ، محمد صدفيالبورنو  .16

 األمن في حیاة النـاس وأهمیتـه فـي اإلسـالم"، ) م2000(اهللا عبد المحسن عبد  ,ركيالت  . 17
 . الریاض, زارة الشئون اإلسالمیة واألوقاف والدعوة واإلرشادو , "

 ، بیروت، دار الجیلسنن الترمذي، )م1998(ي، محمد بن عیسى بن سورة الترمذ  . 18

 مجلــة ,"ألمــن الفكــري وظیفــة األســرة فــي تــدعیم ا"،  )م2004 (علــي بــن فــایز  ،الجحنــي  . 19
 .المتحدةاإلمارات العربیة  ,وث الشارقةمركز بح, )4(، العدد)12(مجلد , الفكر الشرطي

، لفكـري وســبل مواجهـة الفكـر المنحــرف، رؤیـة لألمـن ا)م2000(الجحنـي، علـي بـن فــایز   . 20
  . 27، ع المجلة العربیة للدراسات األمنیة والتدریب

، شرعیة فــي مواجهــة األفكــار الهدامــة، الــسیاسات الــ)م2009( ، حامــد بــن مــرةالجــدعاني  . 21
ــري ـــن الفكــ ــوطني األول لألمـ ـــؤتمر الــ ــالمـ ــایف، جامعــ ــ ــــك ســــعودة، كرســــي األمیــــر ن ،  المل

 .السعودیة

ــد . 22 ــشكالت الطالبــــات فــــي )2008(الجــــدي، عایــــدة محمــ ــل مــ ، دور اإلدارة المدرســــیة فــــي حــ
كلیــة التربیــة، الجامعــة  رســالة ماجــستیر غیــر منــشورة،المرحلــة الثانویــة بمحافظــات غــزة، 

 .اإلسالمیة، غزة
، الــسلة 250 الریــاض، العــدد  األمــن والحیــاة،-التــسرب المدرســي، الجــواد، عــادل أحمــد  . 23

 .هـ 1424، ربیع األول، 22
ق محمــد بــن ، تحقیــالوابــل الــصیب مــن الكلــم الطیــب )ه1405(الجوزیــة، محمــد بــن قــیم،  . 24

 .عربيعبدالرحمن عوض، بیروت، لبنان، دار الكتاب ال

،  عبـــد الغفـــور، دار المالیـــینتحقیـــق أحمـــد، الـــصحاح، ) ه1404 (إســـماعیل ،الجـــوهري  . 25
 . بیروت 

إسهام اإلعـالم التربـوي فـي تحقیـق األمـن الفكـري لـدى "، ) م2008(زید بن زاید , الحارثي  . 26
كلیـة التربیـة , غیـر منـشورة رسالة ماجستیر, "طالب المرحلة الثانویة بمدینة مكة المكرمـة 

 . امعة أم القرىج,

دور اإلدارة المدرسـیة فـي تحقیـق األمـن الفكـري "، )م2011( سـلطان بـن مجاهـد , الحربـي  . 27
الوقــائي لطـــالب المرحلـــة الثانویـــة بمحافظـــة الطـــائف مــن وجهـــة نظـــر مـــدیري ووكـــالء تلـــك 
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 .مكة.جامعة أم القرى ,كلیة التربیة,  غیر منشورةرسالة ماجستیر, "المدارس 

ور الجامعـة فـي بنـاء شخـصیة الطالـب، موقـع د ،)م2010 (زعبد العزیق ، موفالحسناوي  . 28
 .www.14noon.com، منتدیات نور اإلسالم

 المــؤتمر العــالمي عــن، ، أســباب اإلرهــاب والعنــف والتطــرف)م2004(الحــسین، أســماء   . 29
بریــل أ 22-20( ،اإلسـالمیة، جامعــة الملـك محمــد بـن ســعود موقـف اإلســالم مــن اإلرهـاب

 .ریاض ، ال)م2004
 مفهـوم األمـن الفكـري فـي ، نحو إسـتراتیجیة وطنیـة لتكـریس)هـ 1430( ، نعیم تمیمالحكیم  . 30

 . جماد أول 25-22، المؤتمر الوطني األول لألمن الفكري، المجتمع

عـــة عمـــان العربیـــة ، جام"منـــاهج البحـــث العلمـــي"،)م2006(، موفـــق وآخـــرون الحمـــداني  . 31
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   االستبانة في صورتها األولیة –) 1(ملحق رقم 
 

غزة_ الجامعة اإلسالمیة  
 عمادة الدراسـات العلیا

 كلیـة التربیـــــة
)دارة التربویة اإل( قسم أصول التربیة   

ها اهللا/ حفظه_______________________________    :   ة / السید   
 السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته

  تحكیم استبانة: الموضوع
دور اإلدارة المدرسیة في تعزیز األمن الفكري لدى طلبة " : حث بدراسة بعنوانیقوم البا       

ذلك استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستیر في و "المرحلة الثانویة في محافظات غزة 
  :وقد أعد الباحث االستبانة المرفقة وتتكون من قسمین ، )اإلدارة التربویة( أصول التربیة
یتــضمن المعلومــات األولیــة عــن أفــراد مجتمــع الدراســة مــن مــدیري المــدارس ونــوابهم  : القــسم األول

  ).، سنوات الخدمة علمي، المدیریةالجنس، المؤهل ال (:على النحو التالي
ُصــمم لقیــاس درجــة ممارســة مــدیري المــدارس الثانویــة بمحافظــات غــزة لــدورهم فــي  : القــسم الثــاني

الدور  (: مجاالت  أربعة، ویتضمنبة من وجهة نظر المدیرین ونوابهمتعزیز األمن الفكري لدى الطل
  ) .ي ، الدور االجتماعالدیني، الدور الوطني، الدور التربوي

، فـإنني أرجـو مـن سـیادتكم التكـرم بإبـداء به من مكانة علمیة وتربویة عالیـةونظرا لما تتمتعون       
) (، وذلــك بوضــع إشــارة ومــدى مالءمتهــا للمجــاالت المــذكورة، لمرفقــةرأیكــم فــي فقــرات االســتبانة ا

جــراء التعــدیل للفقــرة المناســبة تــراح الــصیغة التــي ترونهــا ، أو اق الــالزم علــى الفقــرة غیــر المناســبة، وإ
  .مناسبة 

  نصر خلیل فحجان: الباحث 
  :البیانات األولیة: القسم األول 

: في الخانة المناسبة ) x(یرجى وضع عالمة   
 أنثى              ذكر                     : نوعال   

ماجستیر فأعلى   بكالوریوس       :         المؤهل العلمي    
   سنوات فأكثر10          سنوات9_  5         سنوات4- 1          :ة سنوات الخدم 

     شرق غزة               غرب غزة          شمال غزة               :المدیریة    
               شرق خانیونس           رفح        الوسطىخانیونس                          

  

0599412065 
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  :مارسة مدیري المدارس الثانویة لدورهم في تعزیز األمن الفكري لدى الطلبةدرجة م: القسم الثاني 

  :التعدیل الذي تود إضافته إلى الفقرات السابقة 
1. --------------------------------------------------------- 

2. --------------------------------------------------------- 

  :السبل التي تراها مناسبة لتفعیل الدور الدیني لإلدارة المدرسیة في تعزیز األمن الفكري لدى الطلبة 
1. --------------------------------------------------------- 

  
  

  مدى المناسبة  مدى االنتماء
  الدور الدیني:المجال األول   م

ال   تنتمي
  تنتمي

غیر   مناسبة
  مناسبة

          .تهیئة البیئة المدرسیة ألداء الصلوات أثناء الدوام المدرسي   1

2  
دورات وبرامج  ة لدى الطلبة من خالل تنظیمرفع مستوى الثقافة اإلسالمی

  .ومسابقات 
        

          .إحیاء المناسبات الدینیة بمشاركة الطلبة بما یعزز األمن الفكري   3

4  
حث الطلبة على التزام السمت اإلسالمي في اللباس والمظهر والسلوك بما 

  .یعزز األمن الفكري لدیهم 
        

          .من خالل أنشطة مختلفة العمل على ربط الطلبة بالمسجد   5

          . استضافة علماء الدین لطرح قضایا فكریة ذات عالقة باألمن الفكري  6

          .تنظیم أنشطة ترسخ االنتماء لإلسالم والهویة اإلسالمیة  7

          .التأكید على استقاللیة الشخصیة اإلسالمیة والتحذیر من التبعیة  8

          .یة التي تواجهها األمة اإلسالمیةتوعیة الطلبة بالتحدیات الفكر   9

          .توجیه الطلبة للفهم السلیم ألحكام الشریعة اإلسالمیة   10

          .تعزیز القیم اإلسالمیة المرتبطة باألمن الفكري  لدى الطلبة   11

          .إشراك الطلبة في أنشطة لتحقیق الفهم الوسطي لإلسالم   12

          .یعة اإلسالمیة إبراز خاصیة التوازن في الشر   13

          .التأكید على منهج التیسیر في الشریعة اإلسالمیة    14

          .إبراز التصور اإلسالمي للفنون واآلداب   15
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  الدور التربوي: المجال الثاني   م  مدى المناسبة  مدى االنتماء
  غیر مناسبة  مناسبة   تنتميال  تنتمي

          .تهیئة بیئة نفسیة واجتماعیة تعاونیة داخل المدرسة  1
          .تنمیة التفكیر الناقد وتمحیص اآلراء لدى الطلبة   2
          .إشاعة ثقافة الحوار لفض النزاعات بین الطلبة   3
          .رصد مظاهر االنحراف الفكري لدى الطلبة   4
          .لحد من مظاهر االنحراف الفكري  تنفیذ حمالت توعیة ل  5

التواصل مع القائمین على البرامج الدراسیة لتضمینها   6
  مفاهیم تعزز األمن الفكري 

        

التواصل مع المرشد التربوي والمعلمین لعالج االنحرافات   7
  .الفكریة لدى الطلبة 

        

          .توفیر مكتبة مدرسیة تعزز ثقافة األمة  8

ات تربویة لتدریب المعلمین على تعزیز األمن تنظیم دور   9
  .الفكري

        

إجراء بحوث ومسابقات تصحح المفاهیم الفكریة لدى   10
  .الطلبة 

        

11  
رحالت، إذاعة، ندوات، (توظیف األنشطة المدرسیة 

          .في تعزیز األمن الفكري) مجالت، مسابقات، محاضرات

12  
 في اكتساب مفاهیم توجیه الطلبة لتوظیف تقنیات االتصال

          .األمن الفكري

13  
تزوید المعلمین بالمعلومات الضروریة عن الخلفیة الفكریة 

          .للطلبة 

14  
إتاحة الفرصة للطلبة للتعبیر عن آرائهم وعقد الندوات 

قامة المعارض            .والمهرجانات الوطنیة وإ

          . تبصیر الطلبة بنظرة اإلسالم لآلخرین   15
          .یم الحوافز للطلبة المتمیزین فكریا تقد  16

توزیع الطلبة على الفصول توزیعًا تربویًا یراعى فیه عالج   17
  .المشكالت الفكریة

        

  :التعدیل الذي تود إضافته إلى الفقرات السابقة 
1. --------------------------------------------------------- 

2. --------------------------------------------------------- 

  : لإلدارة المدرسیة في تعزیز األمن الفكري لدى الطلبة التربويالسبل التي تراها مناسبة لتفعیل الدور 
1. --------------------------------------------------------- 
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  :التعدیل الذي تود إضافته إلى الفقرات السابقة 
1. --------------------------------------------------------- 

2. --------------------------------------------------------- 

  : في تعزیز األمن الفكري لدى الطلبة  لإلدارة المدرسیةاالجتماعيالسبل التي تراها مناسبة لتفعیل الدور 
1. --------------------------------------------------------- 

  
  
  

  مدى المناسبة  مدى االنتماء
  الدور االجتماعي: المجال الثالث   م

 ال  تنتمي
غیر   مناسبة  تنتمي

  مناسبة

          .تعزیز العادات والتقالید االجتماعیة السلیمة التي تعزز األمن الفكري لدى الطلبة  1

جامعات، نوادي، جمعیات، وسائل اإلعالم، مراكز ( التواصل مع مؤسسات المجتمع   2
  .لتعزیز األمن الفكري لدى الطلبة ) البحوث، مساجد 

        

          .ى المشاركة في الفعالیات المجتمعیةتشجیع الطلبة عل  3

          . التواصل المستمر مع أولیاء األمور لتوجبه أبنائهم فكریاً   4

5  
استضافة قیادات العمل االجتماعي في لقاءات مع الطلبة لمناقشة قضایا المجتمع 

  .الفكریة 
        

          .توجیه األسرة لشغل أوقات فراغ األبناء بما یعزز األمن الفكري   6

تنظیف المدینة وتزیینها، تنظیم ( دمج الطلبة في أنشطة تطوعیة لخدمة المجتمع   7
  ...... ).المرور، قطف زیتون، 

        

          .ةبناء عالقات طیبة بین اإلدارة المدرسیة والطلبة بما ینعكس على فكر الطلب  8

          .تشكیل لجان الوساطة الطالبیة لحل المشكالت بین الطلبة   9

          .تعمیق ثقافة التسامح بین الطلبة والمعلمین   10

          .تنمیة روح التعاون والتكافل بین الطلبة   11

          .توعیة الطالب بحقوقهم وواجباتهم  12

          .مساعدة الطلبة من ذوي الحاجات االقتصادیة   13

          .نشر ثقافة التعددیة الحزبیة  14

          . اإلسالمیة واألمم األخرىإبراز طبیعة العالقة بین األمة  15
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  مدى المناسبة  مدى االنتماء
   السیاسي-الدور الوطني: المجال الرابع   م

ال   تنتمي
غیر   مناسبة  تنتمي

  مناسبة

          .الظهور كقدوة للطلبة في االنتماء للوطن وقضایاه   1

          .االحتفال بالمناسبات الوطنیة والمشاركة فیها  2

          .تنظیم أنشطة لترسیخ قیم المواطنة الصالحة   3

          .الدعوة للوحدة الوطنیة ونبذ االنقسام، ومنع المشاجرات الحزبیة  4

          .توعیة الطلبة بثوابت القضیة الفلسطینیة   5

          .الطلبة الوطني لفلسطینالتعاون مع المعلمین في إذكاء روح انتماء   6

          .إبراز المكانة المتمیزة للقدس كعاصمة لفلسطین  7

          رفع مستوى الوعي بأسالیب االحتالل في اإلسقاط األمني  8

          .ومقدراته  تنمیة الوعي لدى الطلبة بالشعور بالمسئولیة الفردیة عن وطنهم وأمنه  9

          ) .القادة، الشهداء، األسرى، الجرحى(ات الوطنیةالتأكید على تقدیر واحترام الشخصی  10

          .تحذیر الطلبة من اإلشاعات التي یبثها أعداء الوطن   11

          .تنظیم زیارات لذوي األسرى والشهداء والجرحى   12

          .تشجیع الطلبة على المشاركة في بیوت عزاء الشهداء  13

          .تاللتنظیم زیارات لألماكن التي دمرها االح  14

          .تعزیز الدیمقراطیة من خالل إجراء انتخابات طالبیة   15

          .إبراز دور الجهاد في سبیل اهللا  كوسیلة لتحریر األرض واإلنسان   16

          .التشجیع على متابعة القضایا المعاصرة محلیا وعالمیا   17

  :التعدیل الذي تود إضافته إلى الفقرات السابقة 
1. --------------------------------------------------------- 
2. --------------------------------------------------------- 

                 السبل التي تراها مناسبة لتفعیل الدور الوطني السیاسي لإلدارة المدرسیة في تعزیز األمن الفكري لدى 
 ----------------------------.2------------------------- .1:الطلبة  

  هل تقترح أدورا أخرى لإلدارة المدرسیة في تعزیز األمن الفكري لدى الطلبة؟
1. -------------------------2.----------------------------  
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  )2(ملحق رقم 
  أسماء السادة المحكمین 

  مكان العمل  التخصص  الدرجة العلمیة   اسم المحكم  الرقم
  الجامعة اإلسالمیة  أصول تربیة   دكتوراه  وفيحمدان الص  1
  الجامعة اإلسالمیة  أصول تربیة  دكتوراه  فایز شلدان  2
  الجامعة اإلسالمیة  أصول تربیة  دكتوراه  إیاد الدجني  3
  الجامعة اإلسالمیة  أصول تربیة  ماجستیر  حمد برهومأ  4
  الجامعة اإلسالمیة  مناهج  دكتوراه  سطلإبراهیم األ  5
  الجامعة اإلسالمیة  مناهج  دكتوراه  لسداوود ح  6
  الجامعة اإلسالمیة   لغة عربیة  دكتوراه  عبد الهادي برهوم  7
  فلسطین للعلوم األمنیةأكادیمیة   أصول تربیة  ماجستیر  كمال تربان  8
   للعلوم األمنیة فلسطینأكادیمیة  أصول تربیة  ماجستیر  هشام المغاري  9
  ارة التربیة والتعلیم العاليوز   مناهج  دكتوراه  محمد أبو شقیر  10
  وزارة التربیة والتعلیم العالي  علم نفس  دكتوراه  أحمد الحواجري  11
  وزارة التربیة والتعلیم العالي  مناهج  دكتوراه  خلیل حماد  12
  وزارة التربیة والتعلیم العالي  أصول تربیة  ماجستیر  جمال أبو هاشم  13
  لتربیة والتعلیم العاليوزارة ا  مناهج  دكتوراه  أنور البرعاوي  14
  وزارة التربیة والتعلیم العالي  مناهج  دكتوراه  ولید مزهر  15
  وزارة التربیة والتعلیم العالي  صحة نفسیة   دكتوراه  تغرید عبد الهادي  16
  وزارة التربیة والتعلیم العالي  مناهج  دكتوراه  علي خلیفة  17
  یة والتعلیم العاليوزارة الترب  أصول تربیة  دكتوراه  سمیة النخالة  18
  وزارة التربیة والتعلیم العالي  أصول تربیة  دكتوراه  سعید حرب  19
  وكالة الغوث الدولیة  مناهج  ماجستیر  هیام حمد  20
  وكالة الغوث الدولیة  إدارة أعمال  ماجستیر  محمد الشیخ علي  21
  وكالة الغوث الدولیة  أصول تربیة  دكتوراه  نعیمة المدلل  22
  جامعة األقصى  أصول تربیة  دكتوراه  بنافذ الجع  23
  جامعة األقصى  أصول تربیة   دكتوراه  فوزي أبو عودة  24
  جامعة األقصى  أصول تربیة  دكتوراه  رائد الحجار  25
  جامعة األقصى  أصول تربیة  دكتوراه  عطاف أبو غالي  26
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  مدیریة التعلیم برفح  أصول تربیة  ماجستیر  منى قشطة  27
  جامعة القدس المفتوحة  مناهج  دكتوراة  حسن رصرص  28
  جامعة القدس المفتوحة  علم نفس  دكتوراه  عبد الفتاح الهمص  29
  جامعة القدس المفتوحة  أصول تربیة  دكتوراه  علي أبو عودة  30
  كلیة دار الدعوة  أصول تربیة  ماجستیر  غالب نصر اهللا  31
  وزارة االقتصاد  إدارة اقتصاد  دكتوراه  إبراهیم جابر  32
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انةــــــــاستب  

ها اهللا/ حفظه_______________________________    :   ة / السید   
:السالم علیكم ورحمة اهللا وبركاته  

 اإلدارة التربویة –بإجراء دراسة لنیل درجة الماجستیر في أصول التربیة حث یقوم البا       
دارة المدرسیة في تعزیز األمن الفكري لدى طلبة المرحلة الثانویة في محافظات دور اإل" : بعنوان

   . الدور من وجهة نظر مدیري المدارس الثانویة ونوابهموتتناول هذه الدراسة " وسبل تفعیله غزة
لدى المعتقدات والثوابت وقایة المبادئ و و ،  الفكرتأمین سالمة : "ویعرف الباحث األمن الفكري بأنه 

اإلدارة ، من خالل قیام ة والمحافظة علیها من كافة المؤثرات السلبیة واألفكار المنحرف،الطلبة
، يتسهم في تحقیق األمن واالستقرار الفكر ، وأنشطة مناسبة ا في توفیر برامج هادفةة بدورهیالمدرس

  "تزود الطلبة بطرق التفكیر السلیمو 
  : قسمین وقد أعد الباحث االستبانة المرفقة وتتكون من

یتــضمن المعلومــات األولیــة عــن أفــراد مجتمــع الدراســة مــن مــدیري المــدارس ونــوابهم  : القــسم األول
  ).المدیریة ، سنوات الخدمة،الجنس، المؤهل العلمي  ( :على النحو التالي

المــدارس الثانویــة بمحافظــات غــزة لــدورهم فــي مــدیري ُصــمم لقیــاس درجــة ممارســة  : القــسم الثــاني
ــة نظـــر المـــدیرین تعزیـــز األ   هـــذا الـــدور أربعـــة، ویتـــضمنونـــوابهممـــن الفكـــري لـــدى الطلبـــة مـــن وجهـ
  ) .، الدور االجتماعي ، الدور التربويالسیاسي_ الدور الدیني، الدور الوطني (:مجاالت 

 باإلجابـة عـن ، فـإنني أرجـو مـن سـیادتكم التكـرمهامـةتربویـة  لمـا تتمتعـون بـه مـن مكانـة ونظرا      
فــي المربــع الــذي ترونــه مناســبا مقابــل كــل عبارة،علمــا بــأن ) x(االســتبانة بوضــع إشــارة فقــرات هــذه 

  .المعلومات المدونة من سیادتكم ستستخدم ألغراض البحث العلمي فقط 
  وتقبلوا فائق الشكر واالحترام 

  نصر خلیل فحجان: الباحث 
 
 
 
 
 
 
 

  النهائیة االستبانة في صورتها –) 3(ملحق رقم 
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: في الخانة المناسبة ) x(یرجى وضع عالمة   

 أنثى              ذكر                     : نوعال   
  ماجستیر فأعلى          بكالوریوس           : المؤهل العلمي  
    سنوات فأكثر10            سنوات9_  5         سنوات4- 1          :سنوات الخدمة  
   غزةشرق                غرب غزة            شمال غزة                 :المدیریة 

             رفح           الوسطى                         خانیونس              شرق خانیونس
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  مدیري المدارس الثانویة  لدورهم في تعزیز األمن الفكري لدىدرجة ممارسة : القسم الثاني 
  :ونوابهم المدیرین  الطلبة من وجهة نظر

  

  ارسةدرجة المم

  الدور الدیني: المجال األول   م
جدا

یرة 
كب

  

بیرة
ك

طة  
وس

مت
  

یلة
قل

جدا  
لة 

قلی
  

            .تهیئة البیئة المدرسیة ألداء الصلوات أثناء الدوام المدرسي   1

            .حث الطلبة على التزام السمت اإلسالمي في اللباس والمظهر والسلوك   2

            .تنظیم برامج ودورات ترفع مستوى الثقافة اإلسالمیة لدى الطلبة   3

            .إحیاء المناسبات الدینیة بمشاركة الطلبة   4

            .العمل على ربط الطلبة بالمسجد من خالل أنشطة مختلفة   5

            . تنظیم أنشطة ترسخ االنتماء للهویة اإلسالمیة  6

            .   لطرح قضایا فكریة ذات عالقة باألمن الفكريشرعییناستضافة علماء   7

            .السلیم ألحكام الشریعة اإلسالمیة توجیه الطلبة للفهم   8

            .زیز استقاللیة الشخصیة اإلسالمیة تع  9

            .توعیة الطلبة بالتحدیات الفكریة التي تواجه األمة   10

11  
حث المعلمین على تعزیز القیم اإلسالمیة في نفوس الطلبة من خالل المواقف 

  . التعلیمیة 
          

12  
سیة في إبراز خصائص الشریعة اإلسالمیة كالتوازن توظیف الصحافة المدر 

  .والوسطیة 
          

            .تنظیم أنشطة تبرز التصور اإلسالمي للفنون واآلداب   13

            .إبراز الشخصیات الفكریة اإلسالمیة كقدوات یحتذى بها   14

              .تبصیر الطلبة بنظرة اإلسالم إلى طبیعة العالقة مع غیر المسلمین  15

            .تبصیر الطلبة بطبیعة التفاوت في االلتزام باإلسالم بین عامة الناس   16
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  :السبل التي تراها مناسبة لتفعیل الدور التربوي لإلدارة المدرسیة في تعزیز األمن الفكري لدى الطلبة 

1 .--------------------------------------------------------- 

2 .---------------------------------------------------------- 

  درجة الممارسة

  الدور التربوي: المجال الثاني   م

جدا
یرة 

كب
  

بیرة
ك

طة  
وس

مت
  

یلة
قل

جدا  
لة 

قلی
  

            .تهیئة بیئة تعلیمیة آمنة داخل المدرسة   1

 ، محاضرات،ت، إذاعة، ندوات، مجالت، مسابقاترحال( ف األنشطة المدرسیة توظی  2
  . في تعزیز األمن الفكري) مخیمات صیفیة

          

            .عقد دورات تربویة لتدریب المعلمین على تعزیز األمن الفكري   3

            . الفكریة للطلبة ةتزوید المعلمین بالمعلومات الالزمة عن الخلفی  4

            .ز األمن الفكري تعز  مع المشرفین التربویین في تنفیذ أنشطة التعاون  5

            .التعاون مع المرشد التربوي في عالج االنحرافات الفكریة لدى الطلبة   6

7  
التواصل مع القائمین على البرامج الدراسیة في وزارة التربیة والتعلیم لتضمینها مفاهیم 

            .تعزیز األمن الفكري 

            .مظاهر االنحراف الفكري لدى الطلبة رصد   8

 الغلو والتطرف ( تنظیم حمالت توعیة للحد من مظاهر االنحراف الفكري مثل  9
   .)واالنحالل

          

            .توجیه الطلبة لتوظیف تقنیات االتصال الحدیثة في اكتساب مفاهیم األمن الفكري   10

            .األمة المدرسیة بكتب تعزز ثقافة  المكتبة تزوید  11

            .إتاحة الفرصة للطلبة للتعبیر عن آرائهم واتجاهاتهم   12

قامة المعارض  13             . عقد الندوات الفكریة والمهرجانات الوطنیة وإ

            .التشجیع على إجراء بحوث تعزز مفاهیم األمن الفكري  لدى الطلبة   14

            .نشر ثقافة الحوار وأدب االختالف بین الطلبة   15

            . للحد من الشللیة كعالج للمشكالت الفكریةتوزیع الطلبة على الفصول توزیعًا تربویًا   16



156 

  
  

  :بل التي تراها مناسبة لتفعیل الدور االجتماعي لإلدارة المدرسیة في تعزیز األمن الفكري لدى الطلبة الس
1. ------------------------------------------ --------------- 

2. --------------------------------------------------------- 

  درجة الممارسة

  الدور االجتماعي: المجال الثالث   م

جدا
یرة 

كب
  

بیرة
ك

طة  
وس

مت
  

یلة
قل

جدا  
لة 

قلی
  

            . تعزیز العادات والتقالید االجتماعیة السلیمة التي تعزز األمن الفكري لدى الطلبة  1

الجامعات، النوادي، الجمعیات،وسائل اإلعالم، (  المحلي ؤسسات المجتمعالتواصل مع م  2
  .لتنفیذ برامج تعزز األمن الفكري ) ، مساجد مراكز البحوث

          

تشجیع الطلبة على المشاركة في أنشطة تطوعیة وفعالیات مجتمعیة تعزز االنتماء   3
  .للمجتمع 

          

            . التواصل الفكري مع أبنائهم توجیه أولیاء أمور الطلبة إلى أسالیب   4

5  
استضافة  قیادات العمل االجتماعي في لقاءات مع الطلبة لمناقشة قضایا المجتمع 

  .الفكریة 
          

            .تعمیق  ثقافة التسامح بین الطلبة والمعلمین   6

            .تشكیل لجان للوساطة الطالبیة لحل المشكالت بین الطلبة   7

            . ء عالقات طیبة داخل المجتمع المدرسيالعمل على بنا  8

            .كافل والعمل الفریقي بین الطلبة تنمیة روح الت  9

            . في توعیة الطلبة بحقوقهم وواجباتهم التدریسیةالتعاون مع الهیئة   10

             ) . اقتصادیاً – اجتماعیا ً –صحیًا ( الخاصة  ذوي الحاجات  من مساعدة الطلبة  11



157 

 
  جة الممارسةدر 

   السیاسي-الدور الوطني: المجال الرابع   م

جدا
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            .تمّثل القدوة  للطلبة في االنتماء للوطن وقضایاه   1

            .مشاركة الطلبة فیها بإحیاء المناسبات الوطنیة   2

            .لترسیخ قیم المواطنة الصالحة ) مسابقات،حمالت،مخیمات صیفیة (تنظیم أنشطة هادفة  3

            . عوة للوحدة الوطنیة ونبذ االنقسام، ومنع المشاجرات الحزبیةالد  4

            .الطلبة بثوابت القضیة الفلسطینیة فعالیات ترفع وعي تنفیذ   5

            .نشر ثقافة المقاومة كحق للشعب الفلسطیني الستعادة حقوقه   6

 بالقضایا  التي تعنىواالعتصامات والمؤتمراتتشجیع الطلبة على المشاركة في المسیرات   7
  . الوطنیة 

          

            .حث المعلمین على توظیف تكنولوجیا التعلیم في عرض مشاهد وطنیة وتاریخیة   8

            .إقامة معارض أدبیة وفنیة تعزز روح االنتماء الوطني لفلسطین   9

            . للقدس كعاصمة فلسطین ةالعمل على إبراز المكانة المتمیز   10

            .لیب االحتالل في اإلسقاط األمني ضرات لتوعیة الطلبة بأساعقد محا  11

            .تعزیز الشعور لدى الطلبة بالمسئولیة الفردیة عن وطنهم وأمنه ومقدراته   12

            ). الجرحى – الشهداء –القادة  ( التأكید على تقدیر الشخصیات الوطنیة  13

14  
هداء والجرحى واألسرى وأصحاب البیوت التي تشجیع الطلبة على تنظیم زیارات لذوي الش

  .هدمها االحتالل 
          

15  
في التحذیر من اإلشاعات التي یبثها )  مجالت –إذاعة  (توظیف الصحافة المدرسیة 

  .أعداء الوطن 
          

            .تعزیز الدیمقراطیة من خالل إجراء انتخابات طالبیة   16

            .یلة لتحریر األرض واإلنسان والمقدسات إبراز دور الجهاد في سبیل اهللا كوس  17

            . المعاصرة محلیًا وعالمیًا  السیاسیة والفكریةتشجیع الطلبة على متابعة القضایا  18

 لإلدارة المدرسیة في تعزیز األمن الفكري لدى  السیاسي – السبل التي تراها مناسبة لتفعیل الدور الوطني
  :لطلبةا

1....................... ............................................... 



158 

  ل مهمة طالب ماجستیرتسهی :)4(ملحق رقم 
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  تسهیل مهمة بحث :)5(ملحق رقم 



160 

  دیرین والمدیرات بحسب النوع والمدیریةم مجتمع الدراسة من ال :)6(ملحق رقم 
  

  
  
  
  
  
  
  

  )2012اإلدارة العامة للتخطیط واإلحصاء :وزارة التربیة والتعلیم (
  

  و المدیریة   مجتمع الدراسة من النواب والنائبات بحسب النوع  ) :7(ملحق رقم 
   اإلجمالي الكلي إناث  ذكور

 عدد عدد عدد المدیریة
 22 12 10 شمال غزة
 24 13 11 غرب غزة
 19 11 8 شرق غزة
 27 15 12 الوسطى
 14 8 6 خانیونس

 13 7 6 شرق خانیونس
 15 9 6 رفح

  134  75  59 اإلجمالي
  )2012اإلدارة العامة للتخطیط واإلحصاء :وزارة التربیة والتعلیم (

  

  دیریةو الممجتمع الدراسة الكلي بحسب النوع ):  8(ملحق رقم 
    اإلجمالي الكلي مدیرات ونائبات مدیرون و نواب

 عدد عدد عدد المدیریة
 44 24 20 شمال غزة
 48 26 22 غرب غزة
 38 22 16 شرق غزة
 54 30 24 الوسطى
 28 16 12 خانیونس

 26 14 12 شرق خانیونس
 30 18 12 رفح

  268 150 118 اإلجمالي
  )2012العامة للتخطیط واإلحصاء اإلدارة :وزارة التربیة والتعلیم (

   اإلجمالي الكلي إناث ذكور
 عدد عدد عدد المدیریة

 22 12 10 شمال غزة
 24 13 11 غرب غزة
 19 11 8 شرق غزة
 27 15 12 الوسطى

 14 8 6 سخانیون
 13 7 6 شرق خانیونس

 15 9 6 رفح
  134  75 59 اإلجمالي


